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НА 28 - ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ 

НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАЬРЯТСТШ
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По повод 25-подишиината на СР Сърбия и някои съсед 
от освобождението на Димит- ни общини, 
ровградско и Деня на форми След доклада за развитието 
райето на Царибродския пар на и социалистическото 
тиза1наки отряд, на 28 септем ителокото строителство 
ври ще се състои тържестве-

стро- 
през

изтеклите 25 години на дими 
па сесия на Общинската окул трозградската община, пред

седателят Димитър Славов ще 
като гости ще връчи септемврийските нагрч 

присъствуват представители ди.

щина.
На сесията;Бабушница Б.

ДОСТОЙНО ЧЕСТВУВАНЕ ОТ ЧЕТВЪРТАТА СЕСИЯ НА ОС — ДИМИТРОВГРАД

ДА НЕ СЕ ЧАКА ПОМОЩ ОТВЪН
Онова, което импрссиоиира. На 22 септември се проведе та от времето си отборници- 

четвърта сеоия на Общинска
та скупщина в Димитровград, банката за състоянието в пър 
В общирни разисквания, ко- вото полугодие на 1969 година 
ито продължиха до късните 

с „Интериациона- следобедни часове, отборници 
ла“. Сетне изпълни китка пар

На 18 и 19 септември, тази година, цяла Лужница тър
жествено отпразнува 25-годишнината на освобождението от 
фашизма и 50-годишнината на СЮК. Освен гражданите, бой 
ците от Народоосвободителната война, в тържеството взеха 
участие много гости, между които РАДОВАН ПАНТОВИЧ, 
подпредседател на скупщината в СР Сърбия, ЖИКА РАДОЙ 
ЛОВИЧ, член на Изпълнителния съвет на Сърбия, СВЕТИ- 
СЛАВ ПОПОВИЧ — Тиле, ТОДОР СЛАВИНСКИ, членове на 
републиканската конференция на ССРН, както и други на
родни представители в съюзната и републиканската скз’п- 
1цина, представители на ЮНА и представители от съседните 
общини: Димитрвград, Пирот, Бела паланка и Гаджин хан.

бс тържественото заседание 
на Общинската конференция 
на СКС. Пионерският хор на

те посветиха на анализа на

ослоеоито училище откри за- За разлика от друг път, сега 
отборниците се застъпваха за 
решения на местна почва, без 
да се чака помощ отвън.

седна пето
те обсъдиха много важни въ 
проси. И този път на заседа-

пай-
тизашоки революцжиши пес
ни. ниет доминираше като 

важен въпрос — състоянието
в стопанството и неликвидно пия ред се изказаха мнозина

По първата точка от днев-Доклад за петдеестгодишни 
пата на СЮК и нейния побе стта, която се проявява в твър отборници. В полемичен тон - 

де остра форма. Отборниците 
разгледаха този въпрос с ну
жното внимание. Самият фа- дложения за отстраняване на

някои слабости в Димитров-

доносен поход, изнесе секре
тарят на ОК на СКС в Бабуш 
лица

се даваха и твърде хубави пре
Велимирдругарятборба за освобождение от ка: „

пптализма и фашизма и бор- Джорджевич. Той подчерта и
ба за самоуправителен социа
лизъм.

Пред многобройните памет
ници, възпоменателни плочи 
и лобни места бяха положени 
десетки венци и цветя в па
мет на загиналите бойци за 
освобождението на Лужница 
от фашизма.

кт, че от разгледаните 22 точ
ки на заседанието половина- градското стопанство. Крити

куваха се дори и закпючени-(Слодва на 4 стр.)

ята на стопанския съвет при 
ОС. Отборникът Александър 
„Братство". Той каза.
Басов говори за състоянието 

предприятие 
производ-

Босилеград че и вприве-
когато

Тържество започна 
чер на 18 септември, 
стотици граждани, 
участници в н а родоо св о бод и т с 
лната борба положиха венци 

П аметника-костница
ЗА-ИЛИ ПРОТИВ ИНТЕГРАЦИЯ? в кожарскотоученици.

юз а предприятие 
стеото е добро, а все пак полувпред

Бабушница, където са съхра
нени загиналите през НОВ-а Въпросът за интеграция на 
в Лужница. Пред присъствува босилбградските стопански ор 
щите произнесе реч председа гаиизации бе повдигнат още 
телят на общинската органи- преди четири години. За цел-

Съюза на бойците т5 са проведени редица събра грация .
съвещания и др. Били са Наистина пошечето от сгопа 

комисии После нските организации са съгла
сни тя да се проведе, обаче 

не е достатъчно. Дирек-

намалени лични дохо-чават
ди. Той поиска да се разгледаята. По такъв начин опреде

лено не се знае дали това пре 
дприятие иока да се интегри- 

(Следва на 3 стр.)

е много охрабря-тоя въпрос 
ващо. Защото то не донесе ни 
що ново, което да гарантира 
по-окоро приключване с инте- (СлеДва на 3 стр.)ра.

зация на 
— другарят Стоян Стойкович.

Централното тържество оба 
че се състоя на 19 септември. 
Още в ранните часове градът 
осъмна с музика, цветя, оки- 

с държавни и партийни

ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЕния.
формирани и 
са чакани някакви — си „но
ви моменти“. . Така е пилеело

това
торът на тлъмниската коопс- 

деловите ре- рация и тоя път заяви, че ор
самоуправлението

се не са съгласни с тази ак 
ция. Подобно е и с търгов
ското предприятие „Слога“, чи 

отказа да при-

съюз, синдиката. Въпреки то- 
болка на об-Времето на годишните почи 

трудови па, че и за тази 
щинското стопанство лек 
чака отвън, този път отговор 

в общината с по-голямо

вки измина. Всички
местата си. Неликцонно време, а сечен

знамена, лозунги. В хола 
дома на обществените органи б'и 
зации бе открита изложба за 
юбилейния път на комунисти 

50 години

ганите на хора са по
видността първа похлопа 
вратата на общесвено-полити- 
ческите организации в Димит 
ровградско. По този въпрос ва отрицателно 
вече се изказаха общинската ианство явление. Все пак, за 
скупщина. Социалистическия (Следва на 3 стр. ))

На зултати са ставали все по-сла наму
нигге
внимание се отнесоха към то 

в нашето сто-
Затова не можем да кажем, 

че последното събрание по йто директор 
съствува на събранията, 
които се решава за интеграци

ческата партия на
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БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
ЛЕБАНЕ

СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.
БАНКАТА ПЛАЩА ЛИ УВА И 7,5 /• 

ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

НА ВЛО

КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВАЦ 
СПЕСТОВНА ЛОТАРИЯ

ОСРОЧАТ НАЙ-МАЛКО 1 000 ДИ- 
ПОЛУЧАВАТ 7,5°/» ЛИХВА, А СЪ- 

ОСИГУРЕНИ ПРИ ОСИГУРИ-

ОБЕДИНЕНАТА 
ОРГАНИЗИРА 

СПЕСТОВНИЦИ, КОИТО 
НАРА НА 13 МЕСЕЦА —
НАВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ
ТЕЛНИЯ ЗАВОД ЮГОСЛАВИЯ. ттпт АРИЯТА

ПОКРАЙ ТОВА СПЕСТОВЕН БИЛЕТ ОТ ЛОТАРИЯТА,

КОЯТО КАТО ПРЕМИИ ИМА:
— АВТОМОБИЛ „ЗАСТАВА 750“
— МИНИ—ТРАКТОР „АДРИА" ОТ 5 КС 
— САЛОН—МЕБЕЛ.
ОСВЕН ТОВА МОГАТ ДА

ТЕЛЕВИЗОРИ, ШЕВНИ МАШИНИ, МОТОЦИКЛЕТИ^ ХЛА^
ДИЛНИЦИ, НАФТОВИ ПЕЧКИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ

И ТН.

СЕ ПОЛУЧАТ ПЕРАЛНИ,

СПРАВКИ — КЛОНОВЕТЕ В БОСИЛЕГРАД И СУРДУ
ЛИЦА — ВСЕКИ ДЕН ОТ 6,30 ДО 14,30, ОСВЕН СЪБОТА. 

ТЕГЛЕНЕТО НА ЛОТАРИЯТА — НА 30 НОЕМВРИ 1969. 
ВСЕКИ СПЕСТОВНИК, ВНЕСЪЛ НАД 1000

СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лесковац.

• -. -
Югос-»,г=11^ !гги,ггуи..По покана на 

лакип пребивана в тридневно официално
Индия Диисш Сииг. п „камата министри биха разменени мнения по между-
дър)кав.,отГс,ьтрудничсстпоТОи актуални който му предаде

„ор„.,”а гвмк? —г»'"
лично
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МАО ДЗЕ ДУН НЕ Е БОЛЕН
инициативите и дейността в 
тази насока, убедени, че по 

начин могат най-ефикас
китайско-- васти като „типични лъжи и След приключване на разго имно доверие, бяха разменс* 

верите между президента Ти ни мнения за двустранните ог 
то и председателя Чаушеоку жиления и по някои актуал- 
и техните сътрудници, бе пу- пи въпроси от международни 
бликувано съвместно съобще теотношения и между.народ/ 

между другото иото работническо движение,
взаимно информира-

Представител на 
то прооолство в Москва е за- клевети“. Както съобщават а-
явил; че са без основание ве- генциите по печата, 
стите за сърдечен удар и теж
ко заболяване на Мао Дзс „председателят Мао Дзе Дуй 
Дуй. Той е окачествил тези се чувствува добре“.

този
но да допринесат за укрепва 
яето на положителните проце 
си и тендинции в междумаро 

отношения. Действувай 
този смисъл и костати-

същия 
заявил, чепредставител е

ние, в което 
се казва: дните 

ки в
•райки че тези идеи намират 
райки че тези идеи намират 
-все по-широка подкрепа от 
държавите и народите на на
шия континент, двамата пре
зиденти се изказаха за провс 
ждане на конференция на е» 
ропейоките държави, както и 
за други действия и предло
жения, които могат да допри 
несат за укрепване на сът-руд 
ничеството и сигурността 
Европа. Те и този път реши
телно се изказаха з~ разреша 
ване на спорните въпроси в 
международните 
по миролюбив път, чгрез пре

ла кто и
Президентът на Социалисти не за социалистическото 

федеративна република граждане в двете страни.
из-

че ска
Югославия и председател на 
СЮК Йосип Броз Тито и гс7 Двамата президенти със за 
пералният секретар на Румън доволство констатираха, че 
екта комунистическа партия сътрудничеството между 
и председател на Държавния циалистичоока федеративна ре 
съвет на Социалистическа рс: публика Югославия и Съюза 
публика Румъния Николас Ча па

срещнаха на Гер- и Румънската к о м у н и с- 
дап на 20 . септември 1909 го- т и ч е с к а

ПРЕГОВОРИ САЩ-СССР?
Оо-

готов Никсън след речта си в Об
щото събрание на ООН.

Съветският съюз с 
към средата на идващия ме
сец да започне преговори със • 
Съединените американски ща 
ти във връзка с ограничаване 
то на стратегическото въоръ
жение.

комунистиНиксън, обръщайки се към 
министъра на външните 
боти на Съветския съюз, Гро 
Михо, изразил надежда, чс но 
си „добри вести по въпроса за 

Това съобщение предава а- преговорите за стратегическо-
Ню- то въоръжение“.

югославските
ра- ушеску се

партия се ра
зпила успешно във всички об7 
лаели и изразиха решимостта 
си за по-лататъпшо разширя
ване на сътрудничеството 
областта па политиката, ико- 

II номиката, науката и техника
та и други области при прила 
ганс на лови форми и мето
ди, преди всичко на проми
шлена кооперация с цел по-

дина. в
Двамата президенти със съл 

руните си и високи държавни 
и партийни ръководители на 
двете страни разгледаха стрр 
ежа на хидроенергийната 
плавателна система от двете 
страни на Дунава. Те отдадо
ха високо признание па стро
ителите за постигнатите резу 
лтати, а по-опециално за ефи пълно да се използуват стопан

ските възможности на двете

вмерикаиското списание 
свих“ като се позовава на не
отдавнашния прием, който 
дал американския

Андрей Громило, както пи
ше „Нюсвик“, отговорил, 

президент носи „положителен отговор“.

отношения
чс

говори.
Двете страни потвърдиха со 

лидарността и подкрепата си 
на героичната борба на виет
намския народ, изказаха се 
за прекратяване на агресия
та, за разрешаване на виет
намския въпрос на базата на 
зачитане правото на виетнам
ския народ сам да решава за 
СЕОята съдба без каквото и 
да е вмешателство отвън.

МАНЕВРИ НА ВАРШАВСКИЯ ПАКТ 

В ПОЛША
касною преграждане на Дуна 
ва, което представлява значи-; 
телен технически успех в за
ключителната фаза на изгра- нтактите, размяната иа 
ждането на този обект с гол- няи и опити на всички равни 
ямо значение за стопанството) Ша между представители на 
на двете страни и решаващ двете страни, като израз на 
момент в отстраняването на постоянни настояваяия за по 
трудностите, които съществут ефикасно и по-всеобхватно съ 
ваха в международното кораб трудничество. Във връзка с

Дуна тава бе договорено да се сре 
щнат председателите на пра
вителствата на двете страни 
за да конкретизират това съ-

страни. Двамата президенти 
потъврдиха значението на ко

мне-

дат на територията на Пол
ша .най-вероятно в западните 
предели на страната и север
ните, прибалтийски краища.

Полският армейски вестник 
маневрите стават по повод 30- 
„Жиче волношчи“ пише,

нахлуването

Полският печат продължа
ва да пише за маневрите на 
някои военни съединения на 
Варшавският пакт в които у- 
частвуват — Съветския съюз, 
Чехословакия, Германската де 
мократична република и Пол 
ша. Маневрите се наричат 
„Одер—Ниса 69“ и се провеж

Изразявайки загриженост 
заради постоянното нараства 
ке напрегнатостта на Близкия

«плаване в тази зона на 
ва. Президентът Тито и пред
седателят Чаушеоку със задо 
волстбо констатираха, че в те 
чени-е на досегашните работи трудничество.

изток, двете страни отново се 
изказаха за■че още по-големи 
усилия с цел да се ренти тази 
криза чрез неотложно прила
гане, от страна на всички за
интересовани страни, резолю7 
цията на Съвета за сигурност 
от ноември 1967 година.

годишнината от 
•на хитлеристките орди в По е осъществено твърде успеш

но сътрудничество между две 
те социалистически страни, 
което представлява пример на 
приятелски, добросъседски от 
ношения и афирмация на ра 
вноп равно международно сът 
рудния ество.

В течение на размяната на 
мнения по международни въ
проси, двамата президенти ц 
този път подчертаха решимо 
стта на Социалистическа фе
деративна република Югосла 
вия и Социалистическа репуб 
лика Румъния да полагат по 

Работниците, техниците, ин нататъшни усилия за подоб- 
женерите - и гражданите на ряване на обстановката в ме 
Кладово и Турну Северин то- ждународиите отношения и 
пло посрещнаха и приветству за укрепване на мира, да разви

ват най-широко сътрудничес
тво с всички страни на базата

ПОЧИНА АДОЛФО ЛОПЕЗ МАТЕОС Двете страни отново изрази 
ха решимостта на СФРЮ и 
СРР и на Съюза на югослав- 
ксите комунисти и Румънска 
та комунистическа партия да 
развиват отношения на прия
телство и равноправно сътруд 
ничество с всички социалисти 
чеоки страни, комунистически 
и работнически партии, ревс^ 
люционни, демократически и 
прогресивни сили и движе
ния, допринасяйки по този 
начин на борбата за мир, об
ществен прогрес и социали
зъм.

Бившият мексикански пред- тежка операция на главата, а 
седател Адолфо Лопез Матеос след това бил напълно пара- 
почина на 22 септември след лизиран.

Матеос беше председателпродължително боледуване.
Матеос почина на 59 години, на Мексико от 1958 до 1964 
През 1967 година издържал година. ваха виооките гости.

По време на срещата се во 
диха разговори между прези
дента Тито и председателя 
Чаушеоку.

В течение на разговорите, 
■които преминаха в приятел
ска обстановка и пълно вза-

на зачитане на принципа на 
независимостта, суверенитета.КАДРОВИ ПРОМЕНИ В ЧССР пълно равноправие и ненаме
са във
Двамата президенти изразиха 
]ч>тснвността на двете страни да 
окажат пълна подкрепа

вътрешните работи.
В низовите организации на плана за кадрови промени в 

КП на Чехооловакия продъл- комитетите в множество пред 
жашат кадровите промени, за- лриятия. 
сега предимно в околийските 
и районните кожт™. а за™

50 години на СЮК

на

ричните комитети и ръковод
ствата на първичните органи
зации. В някои партийни ко
митети, както в Северна Че
хия и северноморавска област 
допълнително се отстраняват 
функционери, които не са би
ли оменявани от своя пост в 
първия етап на чистката.

В последно време в печата 
все по-често се срещат инфор 
мации за оставки или разтуря 
рични партийни комитет.

В Опака от 27 са

бягалите въстаници. Между 
тях бяха и двама видни бор
ци на българското и между
народното работническо дви-' 
жеяие Георги Димитров и Ва 
сил Коларов.

Пишейки за една среща с 
Георги Димитров, Велко Вла- 
хович пише и следното:

българските въстанициПомощ на
ПРЕЗ НОЩТА на 22 и 23 

септември 1923 година в Бъл
гария, след решението . на ЦК 
на Българската комунистичес-1 
ка партия, избухна общояаро 
дно въстание срещу режима 
на Цанков. Зарад грешки, па 
правени в подготовките му и 
слабостите, които се появили 
по време на самото въстание, 
както и поради редица обек
тивни причини, въстанието за 
падна в тежка криза и бе по
тушено в кърви.

След разгрома на въстание
то, мнозина негови най-видни

участници потърсиха приют в1ШШШ
мпч.ДнаЧаяа 06 притече на п0 Са защищавали свободата на повац, Белград и Нови Сад. мощ на българските револю- целия български 
ционери. Тя организира 
рока акция за приемането на 
2 000 избягали въстаници.

сменени 
не на цели районни или фаб 
Ю партийни дейци, обвинени 
като „най-октивни поборници 
на деен ичар око -опортюнисти ч 
ните тенденции“.

народ от ре
жима на Цанков, от разбой
ниците на Врапгел и от

Посрещането в Ниш го из
ненадало с масовостта, топли
ната, дори и с участието на 
черквата.

ши-
запа

дните империалисти, до пода- 
Централният съвет на Неза ^ем братски ръка и окажем 

висимата работническа нар- всестранна помощ. Български 
тия в Югославия, която дей- те Работници и селяни, 
ствуваше непосредствено под то се б°Реха не само 
влиянието на ЮКП, отправи бодата на България, 
алел към всички свои органи- Челия Балкан, в нашата стра- 
зацни, в който, между друго- на тРябва да почувствуват, че 
то, се казва: ги посреща братско сърце и

братска ръка. Пролетарската, 
революционната

Нишхият владика 
нал, и -•'.ччзнесъл кратко 
во, в което подчертал, че знае, 
че Димитров е комунист, но 
го посреща . като човек-борец, 
които е имал смелост в най- 
мрачните

го прегьр 
сло-Големи промени са извър

шени и е павечето
кои- 

за сво- 
но и на

районни
комитети в Прага, а Градски
ят комитет вече е одобрил

военни дни през 
1917 година, по време на най- 

солидарност/ касовите кланета, които извъ 
РШвали българските окупаци- 

. онни войски над сръбското на 
селение в Топлица и Яблани
ца, да се изкаже в Събрание
то против българските окупа- 

орга- тори в защита 
население".

БРАТСТВО — «естет ва българ'щат* аародвост в С#Р Югославма. 
Излаза всеки петък * Урежда редакционна „На територията на Сърбия

Ж««ЯЙЕ не • »<■“»* ■«>,-
революционери се 

рат в Ниш. Те избавиха 
те голи животи, но състояние

' то им е крайно лошо__
Наш дълг е, свещен и вс-

колегна * Дд ректор.
гддвак в отговорен редактор АСЕН ЛАЗАРОВ * Технически редак
тор МАТЕЯ АНДОНОВ В Издаеа.,Братство” _
72 телефон 25-444 ■ 25-4В0 В Годишен абонамент 
7.4 воам декара. Тек. сметка 325-3-74 Нар. Банка Наш — П 

„Вук Караджач**

Ниш Ст. Пдуаович 
15 а оолугодашен

ЛИ нами-
свои- В много краища в страна

та организирано се събираше 
пом.лу, а в Ниш, въпреки че 
властта пречеше, беше 
низирано приготяване на

Наш

на сръбскотоиз-
Страница 2
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От четвъртата сесия на 

Общинската скупщина в Димитровград

ДА НЕ СЕ ЧАКА
помощ отвън

(Продължение от 1 стр.) страняване на това явление, 
мо досега няма резултати. И 
той се застъпи въпроса с пре

час по-

състоянието във „Фабрат“, за 
щото това предприятие „яде'“
резервите на общината, а .все ' дприятието „Фабрад“ 
пак не може да се оправи .

Тврде документирано и кри ният представител 
тлчеоки говори Симеон Ива- Манол 
нов за състойнието 
рад". Той каза,
причините за слабата работа заключенията на 
на предприятието са лошите съвет, който предлага разре- 
отношения между някои хо- шаване на стопанските пров
ра в предприятието. Особено леми салто във федерацията, 
лошо е състоянието между Той каза, че явленията в ди- 
новите и стари специалисти, митровградското стопанство 

не работи, са резултат на слабото I сто- 
3 в последно време се чувству патаско развитие и че стопан
ва и намаление на качеството ст.вото няма достатъчно обо- на Георги Алексов и Джура 
на производството. Много ку ротни средства. Той критику- Маркович председателят Сла- 
пувачи връщат производство ва също така тежнението, че р,ов приключи разисването по

се иока само да се строи без първата точка със заключе- 
обезбечени средства, ние на първото редовно засе 

В това направление се изказа дание да ее даде отчет за със 
и Рангел Димитров, който ка тоянието във „Фабрад“.

скоро да се разреши. Народ- 
Димитър

изтъкна значението 
„Фаб- на това заседание на Общин- 

че една бт ската скупщина и критикува
стопанския

Б

Не само производство — но и реализацияЗатова един цех
ние. На заседанието бе изтък околия Ниш на стойност от 27 

че димитровградското милиона ст. динара и Съвета за
старание на децата на

нато,
стопанство всъщност по стру 
ктура' отговаря на много сро- Сърбия от 2 400 000 ст. дина- 
дни предприятия ® Ниш и Пи ра с 29 400 000 ст. динара и 
рот. от стредствата на общинския

След разиоване бе приет а- ф0»д сградата бе довършена 
нализа за облаганията на жи

СР
то на доработка. Приетите ра 
болници нямат работа. Съще да са 
стаува вече мнение, както из
тъкна отборникат Иванов, че
се работи безотговорно. Дори за че резервите на непродаде
отравянето, на рибата се ечи- ната стока са най-голям проб ИНТЕГРАЦИОННИТЕ 
та от някои, че е строена уми лем. Той критикува и либери ЦЕСИ ДА ПРОДЪЛЖАТ

зацията на търговията като 
пооочи че въпреки това че

и напълно обзаведена. За цел 
та са изразходвани 41 457 550ПРО- телите за 1969 година приета 

информацията за тазгодиш
ната жътва и вършитба.

Отборникът Райко Зарков 
поднесе информация за строе 
жа на детската градина в Ди 
митровград. За построяване
то и обзавеждането на дома 
са приети средства от фонда 
за социална защита на бив.

ст. динара.
Тези дни в дома приет и пе 

ревнала, записани са 26 деца 
и очаква се в скоро време да 
започне с работа, 
някои нормативни актове. Не 
бе прието предложението към 
детската градина да се при
ключи и забавачницата от ос
новното училище „Моша Пи-) 
яде“.

шлено.
За състоянието След обстойно 

резерви по втората точка от дневния 
ред: за състоянието в интегра 
циОните процеси-се предложи 
те да продължат и занапред 

е единствения 
по ложе-

разискванев „Димит
ровград“ говори Васил Геор- „Димитровград” има 
гиев. Той илюстрира с приме ка гуменки, такива са внесе- Има вече
ри как се появява неликвид- ки от Румъния. По този на- 
ността. Предприятието е пре чин се бойкотира родното про защото това 
дприело всички мерки за от изводство. След разискването изход от сегашното

Жива диокусия се води по 
въпроса на комуналните раз
ходи в строителството. Накрая 
се прие предложението на 
Съвета то да бъде на стойност 
от 2 000 ст. дин. по м2 строи
телна площ без електричес- 

скупщина

ПРОТИВ ИНТЕГРАЦИЛ?ЗА - ИЛИБосцлеградски
дилеми

ското положение и решава
щия изход с интеграцията.
Следва въпроса: къде е поли тво общинската 
тичеоката отговорност на ко- отхвърли конкурса за начал- 
мунистите? Има се обаче впе 
чатление, че някои от тях са 
пречили интеграцията да се дадайоки миле. Отложи се и

приема на шеф на местната 
Бурните дискусии и в продъл канцелария в Каменица като 
жшие от няколко часа, оовен Се предложи да се обяви нов

В разискванията си някои 
изтъкнаха, че условията за 
интеграция отдавна са нали
це. Те поставиха въпрос защо 
никой не се взима под Стго-

(Продължение от 1 стр.)
Може би помалко комично 

звучи, но един от присъства
щите каза: 
са против интеграция не раз
бират целите на югославската 
стопанска политика.

Може би в това има горчи
ва истина.

Как инак да се обясни за
що се разтака с интеграция
та, макар че е това проверен 
общ процес, изтъкнат особе
но много след стопанската ра

Залежалите стоки възлизат 
на над 6.милиона дин. От тях 
30 на сто са некурентни и ка
то такива трудно могат да се 
продадат. В магазините съще 
ствуват и такива, които са наба 
вени преди пет и посече го
дини. Стоят си непродадени и 
на тяхната стойност всяка го 
дина сс заплаща лихва от 9 
на сто. Това означава, че ако 
е една стока преди пет годи
ни струвала пет динара, сега

Всички, които тованик стопанство, а след 
назначи за една година Калаворност, понеже тази акция е 

можала по-раио да се прове- 
Ако съществуваше от

говорност — изтъкна един Д1$ 
скутант всички щяхме да се 
съгласим интеграцията да се

най-

осъществи.дс.

конкурс.
Заседанието завърши с от

говори на въпроса поставен»! 
на миналата сесия на Общин
ската окугацина.

известни и до сега констата
ции, не донеооха някое по-ко 
нкрепно предложение за 
чинаещата акция.

■възможнопроведе във 
къс срок.

Тока разтакано сс дължи и 
на слабата осведоменост на ра 
болниците в стопанските орга 
низации. Те не знаят съпцин-

на-

Б. Ник.В. в.

тшкт& Време за действие
С вече на нова длъжност. Ще в разрешаване на нале

щмшзводствсни успехи и зато сс избнра председател па син жащи въпроси в стопанството, 
ва е нужно час по-скоро да Д1Шалния Съвет, тъй като пре учебното дело и културата, 
се остраняг недъзите, които 11ропеждаие на общмп- Време е да се изтъкне, че а
сс явяват, за да може да се годишна синдикална кои разрешаването на кадровня

ференция и пр. Г?а°,™ ТСГ Д«’ " -
се,, ще б^с .а е . ч”'раЖ
теизимш голи-,-и-,сек» сб..- "““ „а ,тдр»».т »™рош, “"“"' ^ с. избкрп Тп о. 
тия. Покрай характера който ио може вечо да се върв„ п0 *р"®”аид “анашата
й сс дава от общото полит системата па „замяна на крее п„ппав1ГГСЛН'а политика ня ческо положение в страната в дата„ а „ т03и „отбор" тряб- самоуправкгелна пол»
общината предстои разреша- па дд сс ш(лючах „ НОви хора. 
вале на редица кадрови въ- Съ така> „ разрешаването 
проси. Тс нямат само форма- да този ПЪПрос трябва да се ното провеждане, 
лен характер, но от тях зави- пристъпва чрез ангажиране па Наболялите въпроси в обла 

голяма степен, бъдеще пд широк кръг хора, всички стта на културата, стопанство- 
общината. члснове на обществено-поли- т0 очакват нови, способни ка- 

Прсдвид на това, че в нашата сскитс организации. Особе ентусиазти които ще мо
самоуправителна практика въ- п0 внимапие, „акто се изтък- ™м'
обще се придава все по-голя- )Ш тук_ трябва да се обърне гат по-успешно да се справят 
мо значение на субективния при избора на секретаря на с тези проблеми, 
характер в нашето развитие, защото, както се конста- Затова в тази интензивна по
сигурно е, че с идването на > 
нови хора на отговорни поето тира на 
вс може да сс очакват и по- на Конференцията на СКС, по широко ангажиране на трудо- 
големи успехи. А в Димитров- ложеиието в Съюза па кому- вите хора в комуната.

есен пистите трябва да се подоб-

(Продължспис от 1 стр.)
отбелязване с, че стопанство
то в община а белело» новц

Изглед от Босилеград
По всичко личи чс тази с-

е петнадесет! Кой тогава щеформа и единствено решаващ 
за дребните стопански оргапи я вземе.

каквито са бо- Имено тога твори, чс и 
силеградските. стоките не се доставят опоред

Тоя път на събранието сс нуждите и покупателната
финансов анализ, кой- щ,Юст на потребителите. За

то показа трудното положе- Туй нямаме добър асортимент 
стопанските организа- ^ и необходимо качество! Но за 

Най-много сметка на това всеки магазин 
има дългове от 10.000 — 
хиляда и запаси от 300.000 и 

състояние, повече динара.

зации, именно
мо ма да приемат само на думи, 

а ще се борят на дело за нейизнесе

ние на
ции в комуната, 
се касае за прекомерни дъл
гове към делови приятели. 
При едно такава 
нито една от .тях няма план

100 си, до 
то развитие на

Неразбираемо с например 
за работа. Това е последица защо „ рориа Любата има 13 
от сегашният хаотичен начин магазина, а в Дукат само с- 
на стопанисване, когато се я< който е лошо снабден,
знае кой с какво се занимава 
и в коя област да планува сво 

развитие.
последното заседание литическа есен е нужно подали всичко това не е при

чина защо заетите в стопан- 
с ските организации получават 

на намалени лични, доходи, а па 
моменти и под минималните?

сто по-нататъшно 
Всс пак се запитваме къде 
тук насърчителната роля 
общината.

В. н.градската община тази
Страиица 3
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Бабушница
' /.:

ДОСТОЙНО ЧЕСТВУВАНЕ
се осъществяват И такива за
мисли, какаото е устройство- ница, е едно от най-тържсстяс 
то на всенародно тържество, 
за което действитрлно са нео
бходими и сили, и умение.

нето на двата юбилея в Луж-(,Продължение от 1 стр.)
развитието на комунистическа 
та партия в Лужница, как то и 
развитието на иародоосвободи 
телното движение в Тоя край. 
Отделно изтъкна стопаискотс) 
и обществено развитие на Ба 
бушигишко в следовенните сво 
бодни години.

След доклада бе изпратено 
приветствено писмо — 
грама до президента паоспуб 
ликата — другаря Йосип 
]вр'(_Гито.

На повечето участници в на 
р одоо овбодитслтюто движ са I и с 
— за организация на борбата 
и дейно участие, и дейци за 
укрепване, на народната власт 
бяха разделени окромни пода 
рьци

Учениците па бабушнишка- 
та гимназия твърде успешно

посветен

литс в Горно Понишавие.

С Други думи

V ГО

•Ш ,
-л,
Председателят

пори

тслс-

Съшза на бойците, Стоян Стойкович, го- 
за освобождението на Бабушница

на

^ т* ш' ' 
^1» "Г,"''- '

Деловият президиумкалендари.

ФОТОНОВИНИТЕ гпч-
ДИЗВИКАХА ИНТЕ

РЕС. Устроените фото-
изпълниха рецитал, 
на 11 с тд ес е тю д и пи I ип I а та на

След тържественото за.седа- 
. ние за гостите, участниците 
па тържеството, бойците, пре 
дставитсли от съседните обиди 
пи бе организиран общ обед.

Общо — тазгодишното чест 
вушаие деня на освобождение
то на Лужница от фашизма и 
юбилейният празник на Кому 
зшет.ичеоката партия на Югос 
лавия, бе на особено високо 
равнище. Импрссионира еди
нодействието на отделните ку 
лтурни и обществени прояви 
— полагане на венци, култур 
на програма, изложба и пр., 
както и високата организа
ция, всеобщата заинтересова
ност на обществено-политиче
ските организации — на пър- 
ео място Съюза на комунисти 
тс. Съюза на бойците и дру-

новини за първите след
когатовоенни години, 

все още се учредявала
властта на народа и ко
гато опиянението, от по
бедата още не била сля
зло от лицата на хора
та, предизвикаха ;особен
интерес сред младото 
поколение. За тях това
е минало, което зна-

по-ят от разказите на
старите. Дук обаче мо
жаха и „фактически" 
да се убедят в във все
общата револгоционост

свободнопървитеиа
дни.

ги.
Силата на тържествеността 

бе в участието на най-малки
те, чиито цветя и представя
ме с х-орсво изпълнение, дей
ствително е затрогващо, а про 
чувствените речи, произнесе
ни пред Паметника—костница 
и Паметника на освободители 
те от Първата и Втората с-ве 
твна война, предизвикаха все-> 
общ интерес.

Тържественото честзуванс 
на двадесетпетгодишнината 

на освобождението на Лужни 
ца от фашизма и петдесетго
дишнината на СЮК още вед- 
каж потвърди, че в Бабушни- 
ца понастоящем, освен едино 
действие между обществеио- 
политичеоките организации и 
корд.инирани акции, успешно

. НАЙ-МАЛКИТЕ — НАЙ-ЧМСЛЕНИ. Пионерите—уче
ници от основното училище в Бабушница бяха най-числени 
при полагането на венци и цветя. Тяхното присъствие вина
ги буди сред посетителите чувство на неувяхваща младост. 
С букети в ръце те нетърпеливо очакваха да посетят паме
тниците, лобните места и възпоменателните плочи.

На паметник
на освободителите много от венците положиха младежи. На 
снимката виждаме как младежи полагат венец пред памет
ника на осбоводителите.

костницата, както и пред паметника

жизненото равнище на населе делят около 3,5 милиона ди- допроводи и обществени гарос
нара за нуждите на здравео
пазването, социалната и дет
ската защита. Здравната служ 
ба е открила в повечето пун
ктове овои здравни станции и

ЦИФРИ НА УСПЕХА нищо. тории.След войната в Бабушниш- 
мо са построени 30 училища, 
открита библиотека с четири 
районни читалища. В осем кла 
оовите училища се учат над амбулатории.

Двадесет и петгодишнина- ха с високо роди и сортове ца- 3.500 ученици, а в гимназия- СЪОБЩЕНИЯТА
та на освобождението от фа- репица и над 1.000 ха фураж, та, полувисшите и виошите у- Пътищата, макар че
шизма и педесетгодипшия ю- С машина обработка са обхва чебни заведения над 500 уче- са належащ проблем, все пак леки кола.
билетна СЮК, - Бабушнцшко нати над 800 ха, а изразход- „ студенти За нужпитс в сравнение с.по-рано са по-
ггосрещна. със. забележителни нането на изкуствени торове и ст.УДенти. иУжДите ,т и
трудови успехи. От : крайно е към юо вагона годишно. От на учебното дело общината Д°0Рени- валцовани са 60 км.
изостанал, край,, днес Бабуш- глеждането на телета и ю:не- заделя годишно 3,6
нишко е на път да- развие съ- ,-та,, както и производството на 
временно Селскостопанско про .мляко и млечни произведе- 
изведетдр' и . забележителна ния е в постоянн увеличение,

благодарение на измененията 
в расовия състав на добитъ-

Пусната е автоматическа те 
лефоина централа. В община 
та — центъра в Бабушница, 
дневно пристигнат и заминат 
35 автобуса. През последните 
няколко години купени са 160още

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА
пътища от Ш и IV 
асфалтирани са 10 км, а зем- ,та' електрифицирани са 46, а

■ 'в останалите седем понастоя-* 
щем се работи върху 
трифицирането им, така 
Бабушнишко ще бъде 
единствената комуна в Горно 
Понишавие, където 
селища ще бъдат електрифи-. 
цирани. За електрификацията 
самите граждани са отделили 
6 милиона динара.

Наред с електрификацията 
бяха създадени благоприятни 
възможности за радиофицира 
не на селата. Днес в селища
та кма над две хиляди радио 
приемници, и към 400 телеви
зора.

От общо 53 села в комуна-степен.милиона
динара. В сравнение с по-ра- 
ко броят на учениците и сту
дентите рязко се увеличава.

Освен инвестиции за обекти и оборудване годишно се от-

лищни работи иа 17 км. едек-
много села са построени во-промвинленост..-' ‘ ; ' - че

.*•.?ЬТГЛЕ X. почти
! г гОГОИАНетВО-в;. ка.

• * •Ч'\у. Г.\ всичкиЧ ЧВ: общината-работят. 14 тру- Брутопродукът на цялото 
дови организации, чийто общ стопанство възлиза на 97 ми-' 
брутрцредукт „възлиза на 35 лисна динара годишно, а на- 
милмрда..;.,динара, .а годишна
та а&умулацйя на 2,7 милио
на. 'Засдга- в-обществения сек
тор ова заети->70.4 произходите- па 2.840, а националният до- 
ли, -а:с продстрящатщ.рекон- ход на 1.300 динара. Оредни- 
струкция и модернизация, про 
изводетвото значително ще се 
увеличи:--' • — • -

чЯ» - -- шр• .; -
цконаяният доход на 47,8 ми
лиона, или брутопроду.кт иа 
глаза от населението възлиза

■
Ч • ИII

Ш
ят личен доход на зает в ■ про
изводството месечно е 600, а 
з обществените служби 760 

за. динара. Обаче не малък брой 
граждани от тоя район зара
ботват високи лични доходи 
извън комуната, което благо
приятно се отразява върху

1-141
:1

и
Селското’ ’‘ стопанство и 

напред • е А&йЗйажЗн- 'стопан
ски отрасъл. Годишно се зася 
ват над 2:000 ха с виоокодо- 
бивни сортове пшеница.

Същевременно все по-често 
и в селските домове домашни 
електрически 
мястото на някогашните 
нехигиенични и по-примитив» 
ни уреди.

1г!к тЧ; •• уреди заемат

Бабушница
по-

500
Ст. Н.
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Разговор с Венко Димитриев ложета гао искане от страни. 
Лично считам, че не е имало 
причини за отлагане на кон
ференцията: Това са решения, 
които вдват да задоволят ли 
чни сметки. Затова се прене
брегва работата на кординаци 
онното тяло, което трябваше 
да решава за ръководството 
в ССРН. Обаче, председателят 
на Общинския отбор на ССРН 
е избран без предложение на 
това тяло. Това тяло не е ка
зало мнението си и за остана 
лите ръководства в общината.

ПРИ НАС СЪЩЕСТВУВА САМО 

ФОРМАЛНО ЕДИНСТВО
и пр. Мисля, че тези за

ключения останаха само на 
хартия.

Може би има желание да 
се провеждат тези принципи 
но няма метод, по който да 
работим. При нас не същес
твува политика за дългосроч 
но провеждане на ротацията. 
Затова се случва някои избор 
ни места да стават работни 
места, с които се решава не
заетост, а не се избират спо
собни хора, коит-о трябва да 
решават обществени пробле
ми.

Затова може свободно да, се то ръководство не е взело 
каже, че при нас съществува решение за отлагане на 
само формално единство, а конференцията. Именно за- 
фактически по много въпроси „ _
ние нямаме единно миеше. тава ИСКах отговор' Тогава ра

збрах, че конференцията е от Б. Николовние.
3. На последното заседание 

на Конференцията на СКС се>

=:«:== 5 ДИМИТРОВГРАДСКА ФОТОХРОНИКАденето. Има ли известни про- § 
мени в това отношение? ^

— Считам, че материала от ^ \
последното заоедание на Кон- ^ ~
ференция.та на СКС имаше за * ^
цел да постави някои въпро- 5 
си на разискване. Обаче цел7 ^ > 
та не се постигна, защрто мно ^ $ 
го въпроси сс минаха бегло. ^ - 
Може би причините за това 
са, че заседанието се проведе 
преди годишните почивки. За 
това резултатите от това засе 
дание не се почувствуваха.

4. На заседанието се крити
кува и методът на работа в 
органите на Съюза на комуни 
стите. Има ли промепи в то
ва отношение?

I

Повод за разговор с Венко 2. През последните месеци 
Димитров, ръководител на ко присъствувах на много събра 
мисията за реорганизация на ния на СК и някои форуми. 
СКС при ОК е последното за Забелязах, че не съществува 
седание на Конференцията на борба на мнения при вземане 
СКС в Димитровград, на кое- то на решения. Дали това яв 
то се постави въпрос за по-на ление не е в съгласие със 
татъшното реорганизиране на същността на реорганизация- 
Съюза на комунистите. та на СЮК.

1. На последното заседание 
на Конференцията на СКС се 
обсъдиха някои неправилнос- 
ти във връзка с провеждането 
на ротацията в общината. Ка 
кво е Вашето мнение по този 
въпрос?

— Аз съм за борба на мне
ния, а не за какво и да е „еди 
нстЕо", което се обезпечава 
така че се избягват демокра 
тичната борба на мнения, кри 
тиката и самокритиката. При 
нас има случаи отговорни ко 

имат различни

— Считам, че комитета не 
работи според Устава на 
СЮК. Според тези документи 
той трябва да бъде изпълни
телен орган на Конференция ^ 
та на СКС. Неговата активно- ^ 
ст трябва да се оглежда меж- ^ 
ду две заседания на Конфере 5; л 
нцията на СКС. В това направ ^ ^ 
ление нашия комитет не е ус ^ с 
пял да създаде такъв метод на ^ 
работа, но своята активност ^ 
пренася на несъществени, дре ^ 
бни, технически въпроси. За- ^ 
това се явява известна празни ^ г 
на в работата между две за- ^ 
седания на Конференцията на *
СКС. Затова някои проблемц | 
остават незасегнати нито от) $ 
комитета, нито от комисиите ^

Считам, че ще бъде полез- ^ 
да се мамени съществено ^ 

положението и задачите на ^ ». - ... , .
секретаря. Предвид на това, ^ М'
че той се намира начело на ^ '
изпълнителния орган на кон- к И
феретцията и че е платен фу 
нкционер той трябва почеонт 
кретно и много повече Да се 

работата на коми-

мунисти да
мнения по принципиални въ
проси, но тези различия се не 
износят на официално мястр 

тичността при разрешава и форуми, за да се разреша
ват. Мотивите на тези стълк- 

са преди всичко от

— Най-съществен 
при разрешаването на кадро
вите въпроси е демокра-

момент НОВИ ХАЛИ
нето им. Тук ние обаче стоим 
още в периода преди Брион- новения

обществено естество и затова 
ския пленум. Ние решихме то е несбходимо върху тях да 

зачитаме принципа се разисква пред форуми и
поставен и покрива ...

тава да
на демократизма, реизборноо официални ръководства.

Новини от Сурдулица -а

ПРОВЕЖДАНЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯТА 

НА ОК НА ССРН
но

на ССРН в Сурдулица да се 
Станиша Станко в ич от 

на Общии- 
същото 
Станко-

На 19 т-м. се проведе съв- 
заседание на ОК на отзозе

поста председател 
ската скупщина. На 
съвещание Станиша

обеща, че щс поднесе пи 
__ оставка на заседанието 

на Обинската скупщина на 16 
септември. Обаче на заседани 

Станиша

?лестно
СКС, ОК на ССРН и председа 
телството На Общинския син- 

С най-новото ангажира в 
тета и комисиите.дикален съвет, 

политическо положение в ко
муната присъствуващите 
позна секретарят на ОК на 
СКС Душан Стойкович. Вина
та за лошото политическо по 
ложснис в комуната пада вър 

начело със Ста

ЕИЧ
смена 5. Има мления, според ко- 

в бъдеще секретаря не
за-

ито
трябва да бъде платен, а в § 
комитета да се постави пово ^ 
лице като професионален ре7 ^
ферсит Какво Вие мислите? $ Тези дни Димитровград се свърза чрез автоматичната

— Ако искаме секретар, за $ централа в междуградските връзки. Милованка, Методи и 
който говорих по-напред, то- ^ техните колеги вече щс си отдъхнат. Достатъчно е само да 
гпва секретаря трябва да бъ- $ сс избере характерния номер на Любляна, Скопие, Белград 
де профосиопалсц, а като по ^ и др. и само след няколко минути... връзката е установена, 
четен да бъде председателя & А Димитровград има номер — 010...
на конференцията. $ Но колективът па пощата в Димитровграда има наи-

я п матеоиалите за послсд- $ хубава градина и приветливи помещения, 
пого засоданис на Копферен- | На снимката: Една част от трудовия колектив на по-
цията се искаше политическа | Щата в Димитровград, 
отговорност за опия ръково- N 
дитсли, които не изпълняват к 
своите задължения. Можете ли § 

допълните това решение? ^
— Д1исля, чс политическа | 

отговорност трябва да - се по- к 
мока от всички опия, които не § 
изпълняват своите партийни ^ 
задачи а са на определени ^ 
изборни постове. Наказания- ^ 
та трябва да бъдат и такива, ^ 
някои да се отстраняват от ^ 
дължностите си, ако не могат ^

изпълняват успешно поста ^ 
вените задачи.

7. Някои комунисти крити- ^ 
куват отлагапето на оиидикал ^ 
пата годишна конференция, ^ 
която трябваше да се прове- ^ 
де още през май. Какво ще ь 
кажете вие за този непозво- ^ 
леп акт? ^

— И аз поставих този въп- | 
рос като члон на общинското ^ 
ръководство на синдиката. ь 
Зная, че се правеха приготот $ 
вления зп май. Зная, чс наше §

АЛО-010!...ето на Скупщината 
Станкович това не направи. 

Съвместното
обществето-политичсскитс ор
ганизации единодушно пори- 

свосволната политика на 
Станкович и неговата 
като взе решение да сс про
ведат в дело решенията на 

■ отзоваване

заседание на
ху група хора 
ниша 
чита линията

Станкович, която не за- 
на обществсио- ца групаорганизации,политическите

бори за своя частна по-но се
литичеока платформа. ОК на ССРН за

Станкович от поста пред-Неотдавна се проведе и съ
вещание с отборииците — ко
мунисти, които бяха запозна-

на ОК

па
седатсл, на ОС.

м. В.
със заключениетоти

ШЕФЪТ НА 

РАБОТА ...
да

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛАТА
нства, .които откажат да уча
ствуват в електрифицирането.

Във връзка с това предстои 
провежадне на събрания на 
избирателите в нселектрифи- 
цираните районни, които ще 
дадат отговор на въпроса да 

гражданите ще участвуват 
или не. Тъй ка

то в Клисурския район са ос
танали неелектрифицирани 

махалите Кострошовци, Паля 
и Колуиица, то местните общ
ности и обществсио-гголитичсс 

организации трябва да 
сс подготвят за да посрещнат 
акцията напълно говори до 
запояване на същата 
пролетта на 1970 година.

на ОбщиТретото заседание 
нската скупщина в Сурдулица 
обсъди и въпроса за електри 
фициранс на неелектрифици_ 
раните райони в общината. 4 
провеждането на тази акция 
ще се използва опита на Цър 
на трава. В неелектрифицира- 

райони ще се формират
електрификация, 

; шс бъдат регистрирани 
стопанския съд. След то- 

се пристъпи към склю- 
с всички

Слод реновиране ' па 
Култур1гая дом работи
те продължават около 
уреждане па градината.

В тези работи учас
твува й колектива иа до 
ма начело с шефа (Сре 
тен Игов).

дали
в тази акция

нитс 
отбори но
които
при
ва ще 
чване иа договори ките

Щедомакинства поотделно, 
се сключи и договор с елек- 

от Лссюо- през Сп. и текст Б. Николовтродистрибуцията 
вац с който ще сс 
приключване на ония домаки

забрани
М. В.
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Двойна ЩшШн 

радост
Наша карикатура

СЪВРЕМЕННА БАСНЯ
с разтеглена мрежа за ниско 
напрежение. Остава още да 
се набави електроматериал.

13 Грумнци е по-инак, защо 
то такава мрежа още не е но

село Ми ловци. строена, но това не пречи тя
— Тази помощ, която дадо да се трасира за кратко вре- 

няма никога 
вйооко каза

Такива преди някой ден до 
живяха граничарите и населс 
нието в селата Пруинци и Ми 
левци. Първите защото са в 
осамотсната планина получи
ли електрически ток — тази 
необходима блаподет а дру
гите, защото токът най-сетне 
е пристигнал пред прага 
къщите им.

В тоя есенен ден в двете за 
стави се чувствуваше невсеки 
дневевен изблик на радост.

Граничарите — тези млади 
хора, дошли от най-различни 
краища на страната ни, за да 
бдят денонощно, сега бяха 
оза-рени от радост.

В същото време на широко 
то плато, сега вече с повехна 
ли треви, стройно пристъпва 
ха хора от Груинци, Милевци, 
Извор... Те бяха щастливи 
и с неокрита радост пристъп
ваха към своите първи съсе
ди — граничарите, без чиито 
усилия, средства и залагане) 
те трудно биха могли сами да 
приключат с електрификаци
ята, която започнаха преди 
няколко години.

Поздравите и на едните и 
на другите бяха сърдечни, то 
пли и мокрени.

За миг погледите им се от 
правяха към блестящите от 
слънцето жици на делеково- 
да, който криволичи по хъл
мовете и се губи там зад ба
ира, където се е разположило

мс.ха граничарите 
да забравим - 
един от присъстващите.

Признанието на 
наистина разбираемо. Защото 
се касае за няколко милиона 
динара ;които са дали военни 
те, за квалифицираната ръка та си с граничарите. И за вси 
на граничарите, която е за- въ чки това беше същински пра- 
зможио най-къс срок напра- зник. В заставата в-исооха тс- 
ви всичко онова, което грумн- 
чаии и милевчаии не са успя 
ли за пет години.

Настъпваше момента, кога- 
то токът трябваше да се пус- това действителност.

Нетърпението царства
ше. А когато крушката овит-; под ослепителната 
ка, отекна едно „ура“ и и човешките силуети изглеж-) 

дълготрайно ръкопляскане. даха много по-всличаво. Виж- 
В тия моменти лъчезарната даше се на далече, 
светлина действуваше на при
състващите на някак си омай

Остава значи само още една
крачка.

Радостта продължаваше. 
Хората все още не решава

ха да си заминат. Те се въртс 
ха около и споделяха радост-

хората е

на

левезор.
Поставиха го с някои си спо 

таена чувствителност, като че 
ли сс съмняваха, че е всичко

Всички очакваха вечерта.
светлинане ■

Хората започнаха да си от 
минават .Те грабеха забърза 
но по пътеките към Груинцц 

е и Милевци. Зад тях оставаха
ващ начин.

— Сега вече няма да ми 
свидно и да умра! Доживях озарените лица на граничари 
да видя ток да видя! — каза те и блестящата слектричес- 
от тълпата един стар плани- ка оветлина. Славеха победа-

В.' в.

В последно време само_ Трябва да искаме развод.
ни пада.пее а производителността

та.нец.
Няма причина да не му се 

вярва. С някаква детска радо 
ст той обикаляше трафопос- 

в начало някак а плахо

добри майстори — стрелци и 
победа с разлика

.ГРАНИЧАР' СПЕЧЕЛИ ИРЕХОЛШЛ КУПА
спечелиха
от 25 кръга.

Отборът 
спечели 631 кръг докато стре 
лците от Ниш.— 606. Поотде 

— първо място зае Гроз-

та, и
се оглеждаше в оветящта кру
шка поставена високо 
трафопоста.

Със своя 
труд граничарите са направи
ли много. В Милевци е вече

на Димитровград
на

голям и усилен лно
дан Валюов с 168 от възмож
ните 200 кръга, второ Вуле

В рамките на чествуването ците — състезатели на друже Маркович, също от Димитро- 
освобождението от ството на запасните офицери вград с 166 кръга, докато тре

и подофицери заеха второ мя То Мирко Савич от „Радко Па 
сто с 192 кръга, а състезате- влович“ с 162 кръга.

на дружество на бойци- Ръководството на стрелчес-
кзто дружество в комуната

съревнование общо 192 кръга. Петимата пъ раздвижи активност и
пушка рвокласирали се състезатели га усилия да омасови стрел-

ческия спорт. За тая цел еже 
Състезанието занапред ще дневно се устройват упражне

ния с въздушна пушка за вси 
стрелци и любители на 

на тоя спорт. Обаче за да се из- 
минимални условия 

трябва да се определи терен, 
понеже сегашният в градския 

ДРУт парк позволява стрелба само 
с въздушна пушка. За постро 
яването на терен за малокали

деня на
фашизма в Димитровград, съ 
нместно с борческата органи
зация и организацията на за- лите 
наспите офицери и подофице- те от НОБ — трето място, с

Ш >■ ^

пола-ри проведоха 
по.спортна стрелба с
Съревнованието стана под пок получиха подаръци, 
ровителство на председателя 
па Общинската скупщина 
Димитровград
Славов. То бе групово — по лците от Димитровград, 
четирима състезатели. За не- 14 септември тази година се пълнят 
го владаеше голям интерес по срещнаха на приятелско съ- 
неже се съревноваваха за пре ревн-ование по малокалиберна 

на председателя пушка със стрелческата
жииа „Радко Павлович“ в 

Най-добри резултати пока- Ниш. Състезанието се състоя
заха състезателите — стрелци на стрелбището на КПД, в съ брена пушка не трябват мно-
от „Граничар“, които забеле- став от п-о четирима състеза- го средства, па с малко пове-
жиха 313 кръга и по Тоя на- тели. Стрелците на „Граничар“ че разбирателство,
чин спечелиха купата. Стрел-> и този път показаха, че са

в стане традиционно.
Димитър Освен това състезание, стре чки

ходи а купа 
на ОС.

(Б. НИКОЛОВ)ФОТОЕТЮД Илия Раич

ди след въздушна бомбардировка. Те оставят 
впечатление, че сякаш митичен великан гиАТЛАНТИДА е
разрязал с огромен меч и останалата част от 
тях се е провалила под водата.

Коовено потвърждение(4) на .на хипотезата
Термие. а оттам и на легендата на Платон 
Атлантида, са и установените с ехолоти „под
водни каньони" з този район на Атлантика, ко
ито много наподобяват дълбоки стръмни дефи
лета, прорязани в земните слоеве от реки, до
като всъщност такива „речни" течения не съще 
ступат п-о тези места на дъното на океана. Ка
ньоните от този вид са характерни за устията 
на много съвременни реки каквито са например 
Мисисипи и Хъдзън в Америка и Конго и Нигер 
в Африка, вливащи ое в Атлантическия океан.

А как би трябвало да се обясни и това, че 
ка дълбочина от 3800 м по крайбрежието на 
Азорските острови е бил изваден от водата гра-

за

.и.
И Термие идва до извода, че цялата суша) 

намираща се на 900 -км северно от Азорските 
острови, а навярно и част от тези острови, е по
тънала под повърхността на океана сравнително 
неотдавна: Според него се е случило преди око
ло 15000 -години, т.е. през четвъртичната геоло- 
гичн ера, когато човекът вече е жзпвял на Зем
ята. А това значи, че споменът за това събитие 
е могло да се запази в паметта на народите. До
кладът си Термие завършил с думите:

„Всичкл, на които се нравят старинните ле
генди, сега спокойно могат да вярват в Плато- 
новата история за Атлантида. Науката, най-съв
ременната, наука не само няма да ги вини за това, 
но и сама ги подканя към такъв извод. Тя ни 
води.към брега на океана, обилен на крушения, 
и извиква пред нашите очи наред с множество
то дот&пеяи кораби и континенти и острови, 
погребани на дъното на мороката безда.

И когато наблюдавам това прекрасно и бе
зучастно море, пред -моите очи неволно изпък 
в последната вечер на Атлантида”.

И така според големия учен-геолюг прова
лът на земната суша, който е произлязъл през 
■историческо време, така да се каже „в наши 
дни", по линията, съединяваща Азорските ос
трови с Исландия, която и днес се смята за вул ~ 
канична' зона, потвърждава Платоновото сказа- 
ние за вулканична- зона, потвъраждава Платоно

-вото -ока-зание за съществуването и гибелта на 
Атлантида.

Разбира се, след „бомбастичния" доклад на 
френския учен започват дълги и разгорещени 
спорове. Едни от учените са ,/за“, а други — 
„против“.

И все пак „зрънцето“ достоверност в хипо
тезата на Термие в никакъв случай не може да 
бъде отхвърлено изцяло. Толкова повече, че 
съществуват и редица косвени доказателства 
негова полза.

в

Преди всичко, мнозина специалисти меден варовиков блок, в който -са открити следи 
ст минерала пиролузит, който е изключително 
сухоземна и в никакъв случай морска форма
ция?

са на -
мнение, че много бройните, пръснати из Атлан
тическия океан острови,, дават основание 
се предполага, че са остатъци от потъналата ня 
кога в океана материкова суша. Това ое потвър 
подава и от разположението на островите, в ко
ито се забелязва известна паралелност. Така 
пример Азорските острови са разпложени 
успоредни една на друга редица, сякаш представ 
ляват върхове и плата на потънали под водите • 
на океана виооки планински хребети. Разполо
жението

да

Най-новите изследвания на релефа на мор
ското дъно с ултразвукови вълни, които с помо
щта на специални регистриращи апарати авто-' 
матично установяват -профила на този релеф, 
сочат, че цялата средна част на дъното на Ат- . 
лантич-еокия океан' представляв подобен планин 
ски -хребет. Тази мощна планинска система, ко-

на-
в три

на Канарските острови също подсказ
ва яо-добна закономерност. Нещо повече : всич
ки, които са пооетили тези острови или си мина
ли покрай тях, са се удивлявали от мрачните 

скалисти брегове, -които се издигат над 
дата прерязани по средата като огромни спра-'

ято започва от Исландия и стига почти до Юж
ната полярна окръжност. удивително напомня 
по ав-оцте контури линията на успоредните на 
нея планини на Америка — Кордилиери и Анди.

им во-
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Записано в с. Гложие
\ СЪВЕТИ

ИСТИНИ И ЛЕГЕНДИ ОБАЕКАОЮ И1БРМЕННШ ЩЕШ
Гложани са създали брой

ни гатанки, вицове, майтаплъ 
ци и легенди.

Но това е

между
на трета от гложкото населе- 

преселило в далечни

двете войни. Тогава ед и толкова много съдебни спо 
рове за педя; или метър земя. 
А, когато някой реши да про
даде от имота си — това ста
ва за големи пари.

И накрая за да не изневе
рим заглавието на записа ще 
пред ад см една легенда, която 
знаят всички гложани.

По време на турокото роб
ство хората понасяли 
измъчвания, а газели им и ли 
чното достойнство. Един 
ски бимбашия на име 
лав иокал да вземе жената на

Често жената мисли, че по време на бременността 
й е простено да бъде отпусната, небрежна и неелеган-

и на
пие се
краища на света. Някои за
минали- в Америка, други 
Австралия, трети в Австрия.

•Предстояла опасност 
да опустее. Обаче някои ре- 
шили да не се преселват. Ку
пували имотите от другите и 
някак успявали да се осигур
ят поминъка. А преселниците, 
почтени и работливи хора ус
пявали. Отвреме на време се 
обаждали на своите близки в

веоелата страна 
на селото. Другата, действите 
лната, е жестока и съобщава 
за редица трудности, с които 
са, се срещали гложани и 
миналото.

Според неписани данни, се
лото датира от преди 700 
дини. То било формирано от 
десетина семейства, поместени 
в малката котловина,

намира училището и 
търговския магазин.

След време, нараснало.
Търсейки обработваеми 

щи, те се пръснали по присои 
щата, които тогава били пок
рита с букови гори. Започна
ло безмилостно унищожаване 
на горите, с цел да се напра
вят нинички и ливади. В то
ва състезание за присвояване 
на земя някои достигнали и 
до самия връх на Гложка пла 
нина, една от най-виооките 
Еосилеградско. Тук се 
ли и някои махали. Такива са5 
Кумовци, Кория, ■ Чуковец, Ма 
ртиновица и др.

И днес техните ниви допи
рат върховете на планината. 
Но острия климат не позвОля 
ва да се отглеждат оовен овес 
и по-рядко ръж и някои дру
ги култури.

Така гложани завзели и из
ползвали всяка и най-малко 
изгодна пло.ти за обработване. 
Обаче след време започнала 
ерозията. Тя отнасяла

тна Това* разбира се, понижава самочувствието 
строегаието. А съвсем не е трудно да се постарае да 
бъде удобно, спретнато, съобразено със състоянието 
й и същевременно по-елегантно облечена.

в

селотов Естествено, дрехите трябва да бъдат леки, да не 
притесняват тялото на жената и да са пригодени към 
увеличението на обема му. Но защо непременно тря
бва да се шият рокли с платки и с много, много пли
сета? Това още повече подчертава обезформяването 
на фигурата. Много по-практично и елегантно е да се 
носи дреха от две части. Веднага трябва да отбележим 
една тънкост — по-специална кройка на полата. Вме
сто да бъде скроена по права нишка в областта на 
талията, на корема, в посока към бюста, ое прави ед- 

извиква. Тази извивка помага полата да може да 
се отпуска в тази си част едновременно с напредване
то на бременността. По цялата ширина на талията 
се поставя ластик с резерва, която лесно постепенно 
се отпуска и не позволява стягане около корема. Удо 
бна пола може да се ушие и по друг начин. В талията 
се прави съвсем овободно и се придържа с помощта 
на презрамки, които могат да се отпускат на дължина.

Най-младите бъдещи майки биха могли да нос
ят и рокли с платка и уширена предна част с лек на
бор, това да бъде само в началото на бременността, 
когато формите на тялото не са още така едро под
чертани.

За елегантността на бременната жена помага мно
го и съвременната мода на обувките. Обувка със сре
дно висок и удобен ток е много по-подходяща, от- 
колкото обувката без ток.

Няколко съвета и за жените, чиято бременност 
преминава в по-голямата си част през зимата. За тях 
проблем са чорапите. Трудно се носи колан, защо то 
постоянно стяга. Някои жени прибягват до чорапога
щите, други — до ластици над коляното. Чорапогащи 
да, но защо ластици? Нездравословно, неестествено, 
грозно. Най-доброто разрешение е да се направи една 
малка камизолка, в чиято долна част да се зашият че
тирите жартиера. По този начин се осигурява свобода» 
лекота и .удобство на движенията.

;*Г. -'Г-; - *

ГО-
МНОГО

тур-
Дю-къде зчзсега се

пло на

в
засели

Гложани нямат добри пътшца

селото и все по-често съобща 
вали за своята неизмерна тъ
га по родния си край. Мнози 
на говорили, че ще се завър
нат, но това не сторили. Мно
зина и починали, а 
бо-близки и днес се надяват, 
че ще получат богато наслед
ство ...

И така, получава се впсчат 
ление, че нишките на живо
та в с Гложие се движат по 
един установен път. По-точ
но, като че ли етапите на жи 
вота постоянно се 
Разбира се, че жизненото рав 
нище не' може да се сравнява 
с онова отпреди, защото но
вото и тук навлиза в бита на 
хората.

В момента все пак има раз 
лика от другите села в, кому
ната. Сега гложани не мигри
рат. Остават по домовете см. 
И още нещо: голямо внима
ние заделят на земята. Те я 
ценят като никой друг. Оттук

един гложанин. Тъй като му 
се съпротивил, турчинът 
шил да го заколи. Веднаж го 
намерил в една ливада, къде- 
то се издигала висока карпа. 
Турчинът се нахвърлил вър
ху невинния човек. Но той но 
се предавал. Започнала оже
сточена борба, в която турчи
нът имал предимство, защото 
бил по-оилен. Когато изглеж
дало, че ще си отмъсти отня
къде долетяло кучето на гло- 
жанина и като видяло в как
ва опасност се намира стопа
нина му — нахвърлило се вър 
ху турчина. Борците се нами
рали на ръба на карпата. Ку
чето хванало за крак турчина 
и го дръпнало от стената. Та
ка се жертвувало за своя сто
панин. Но и турчинът оста
нал мъртов.

От тогава тая карпа гложа
ни наричат „Дюлафов камък“

рс-

тън-
кия слой земя, който осигу
рявал поминъка на хората. 

Настъпващата опасност бит 
• ла веднага осуетена.

техните
V.

Хората
зпочнали да залесяват голини Любопитни отчасти чрез разширяване от . 

вора на зеницата, но главно
* * ★

те!
Засаждали дъбове, тъй ка

то от това дърво очаквали по- 
голяма- полза.'--'*-" "

Така и станало.
Дъбовете нараснали и това 

ценно дърво намирало добър 
пласмент в Босилеградско и 
вън от него. Гложие тръгна
ло напред. Поникнали . нови 
занаяти. Особено много каца
рския. Днес цяла една маха
ла се нарича „Кацарска“.

Но пак за късо време, чове 
кът, който създал дъбовите 
гори сам ги и унищожил. То
ва достигнало кулминация

повтарят. Само три антибиотика бяха 
известни през 1946 г., а днес 
в съветските лечебни заведе
ния се прилагат над 30 основ
ни антибиотика в няколкосто 
тин лекарствени комбинации.

В някой горещи извори рас 
тат водорасли при темп ера 
тура на водата. плюс 90°, до- 
като нормалните темлератур- 

граници, в. които е възмо 
жна жизнената дейност на про 
топлазмата, са от минус 4 до 
плюс 40—45°. В Антарктида 

десетки видове 
безгръбначни животни 
ши растения, които 
под температура

ни

* * *
са намерени

До 200 хиляди пъти може да 
се увеличи приспособителна
та способност на окото 
тъмнината. Това

и низ- 
живеят 

под минускъм 
се постигав. в. 80°.

Кукулкан дошъл в страната им начело ла бял 
народ откъм морето от изток.

Не трябва да се пренебрегва и това, чс в 
езика на американските ацтеки съществува ду
мата „атл“, което означава вода, както и коре
нът „илан“ което ще рече „сред водата“. Оттам 
и думата „Ацтлан“ или „Астлан“, т.е. страната, 
от която са дошли прадедите на ацтеките. Ни
ма това съвпадение между „Астлан" и „Атлан
тида“ с случайно, толкова повече, като сс има 
предвид, чс в езика на пито един от средизем- 
мноморсисше народи не съществува дума с ко
рена „атлант“.

ГЬЛФСТРИЙМЪТ И АТЛАНТИДА
На всички с известно, че Гълфстриймът е 

мощно топло течение в Атлантическия океан, 
което започва от Мексиканския залив и се насо
чва покрай бреговете на Северна Америка до 
Итофаундлеиоката банка, слод което продължа
ва под името Севороа.тлантичсоко течение. До
стигайки до северозападните брегове на Европа, 
то смекчава климата на много европейски стра-

Ала това (пс винаги с било така. Климато- 
лозите са установили, чс преди около 12 000 го
дини е завършил последният ледников период 
в Европа. След това климатът започнал посте- 
пено да сс затопля. Причината, която с предиз
викала това затопляне, винаги е представлява
ла една загадка за климатолозите.

През 1954 г. съвстаката изледователка и 
атлантоложка Е. Ф. Хагемайстср предлага ори
гиналната хипотеза, че именно Атлантида е мо- 
гла да бъде причината както за началото, така 
и за края на л е де пиковите периоди в Северното 
полукълбо. Според тази твърде добре обоснова
на хипотеза вледеняването на Европа и. Амери
ка с започнало вследствие на това, чс някаква

И цялата тази планинска верига е непрекъсна
то подложена на земетръсни колебания и вул- 
кански изригвания. Вследствие на това в 
район на Атлантика непрекъснато над океанска
та повърхност се издигат нови, макар и малки 
островчета, които впоследствие отново биват на 
пълно заливани от водата. Така именно се е 
образувал и поменатият вече остров Сабрина 
край Азорскитс о-®и.

Освен това най-новите проучвания върху 
геологическия строеж от двете страни на Атлан 
тическия океан, т..е. по крайбрежието на Евро
па и Америка, установяват, че в много отноше
ния той показва твърде сходни черти. Това ос
нователно навежда на мйеълта, че в миналото 
с съществувала някаква естествена връзка от 
острови, архипелази и материкоша суша, която 
по-късно е потънала в океана.

И още нещо: всс гю тези места са намерени 
скулптурни изображения на хора, които нямат 
никаква прилика с живеещите днес местни ин
дианци, които, макар и твърде далечни, но всс 
пак са потомци на майте, инките и ацтеките. 
Техните черти по-скоро напомнят представите
лите на овролоидната и негъроката'раса. Откъ
де това сходство? •

Безспорно отновр сс потвърждава съществу 
вакето на най-древна връзка между Стария и 
Новия свят. Но как с била осъществена тази 
връзка? Като най-вероятно пак си остава пред
положението за „някакъв мост“ между Ввраф- 
рика и Америка.

Интересно е да се отбележи, чс оовен спо
менатия вече разказ на Монтесума пред Кор- 
тес, че предците на ацтеките са дошли от далс 
чяа стража, която са наричала Астлан, съще
ствува и едно потвърждаващо този разказ пре
дание. Според него техният легендарен чАжд

могъща преграда е спряла движението на топ
лите води на Гълфстрийма на север, към поля 
рийте области. Какво е могло да бъде това пре
писване

този
— се гшта и същевременно отговаря 

Хагемайстер — което е отклонило от естестве
ния им път водите на Гълфстрийма? Според 
пея това са могли да бъдат само нови участъци 
от суша, издишали се от дъното на океана всле 
дствие на тектоноки процеси. С други думи, то
ва е билд Платоновата Атлантида. Но сто” че 
след нешвесвие брой хилядолетия, пак вслед
ствие на подобни вулканични и земетръсни про 
цсси, стражата на атлантите’ отново потънала 
под водите на. океан а.• Могъщото екваториално 
течение като топъл животворен поток отново' 
поело своя път на север, освобождавайки от ле
довете бреговете на Европа. Това означавало 
край на ледпиковите периоди.

В подкрепа на хипотезата на Хегемайстер, 
чс датата на гибелта на Атлантида, посочена от 
Платон, съвпада по време с края на леднико- 
вия период, са съответните изследвания на поч
вени проби с радиоактивни изотопи (С14), които 
установяват, че това е станало именно преди 
около 12 000 ГОДИНИ.

Академик В. А. Обручев напълно подкрепя 
хипотезата на Хегемайстер. „Атлантида е била 
това препятствие — пише той, — което е прег
раждало пътя на топлото течение Гълфстрийм 
към север, към Лсдовития океан. Появата на 
това препястюие в началото на четвъртичния 
период с предизвикало заледяване около Севе
рния полюс. Потъването на Атлантида отново 
освободило пътя на Гълфстрийма ага север и 
неговите топли води постепенно прекратили за
ледяването около Северния полюс, докато зале
дяването около Южния полюс съществува и по
настоящем.1"

ни.

(СЛЕДВА)
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АНКЕТА

УЧЕНИЦИТЕ НЕ ПОЗНАВАТ 

ДОБРЕ ИСТОРИЯТА 

НА СВОЯ РОДЕН КРАЙ
Наблюдение и оноватското

което могат лично да почув- 
най-близките съби7

Там се казва, чс винагизо анкетирани. 19 уче хмъ преподавателя иска да 
знаят защо градът но 1 шепата владеят ма- ствуват —
Димитровград докато знае^д. ^ ^ предмст да ТИя и явления от техния ро- 

УП2 на т тщят, дали децата знаят оно- ден край.
което е най-близко на дс-

С цел да проверим ученици То трябват да се направят 
те знаят ли историята на своя чрез реформата на училища- 

край направихме една та тъкмо застъпват мнението^ 
и УП2 чс основното училище трябва 

Мота Пияде“ в Дими да изхожда при изучаване на
обществото, от

клас от 
пика не 
си име 
в паралелката 
прос отрицателен отговор 
дали само 7 ученика. Чуди о- 
баче, чс учениците не знаят,

роден 
малка анкета в У12 Б. Николов
клас в
тровград. Макар че тази анке цИ род ата и 

претенции да дава пя най-близкото
ва,

комуната. Започва да работита няма
кои сериозни научни заключе 
пия и прави педагогически из

пак може да ее види околност, в която живее уче- 
учениците познават та- пика трябва да сс осъществи 

област. Искаме да обър- корелацията на всички пред- 
нем внимание върху значение 
то на тази област в обу
чението на основните учили
ща. Огромните промени, кои-

;^„'Г:ТаруЧ„™щ™Твслсм.™- детската градина
вал през Димитровград през “
] 922 година. От 00 анкетира- Ония, които са посетили де 

ученици, само 5 ученика токата градина в Димитров
град ще останат доволни от) 
обзавеждането й, а ония кои
то имат малки деца, сигурно 
няма вече да се мислят за тя 
хното записване.

Общинската скупщина вече 
взе решение за откриване на 
това учреждение в града. Ве
че е приет и персонала, за
писани са около 20 деца и 
очаква се в скоро време дет

Чрез изучаване на природата 
и обществото в най-близката

дом да започне с рабо-

Застите родители ще имат 
възможност безгрижно да пре 
карват времето си на работно 
то място, защото ще знаят, 
че детето им се намира в си
гурни ръце, където ще може 
на време да получи храна, да 
си отпочине и играе под кон
трол на възпитачките.

скияводи, все 
колко та.пизи

анкета поставихме па учениците 10 въпроса:В нашата 
1 Старото име на Димитровград?
2. Кога Димитровград получи това иазвапие и според 

минавал другаря Тито през ДимитровПОДВИЖНОТО 

КИНО СЕ 

РАЗДВИЖВА

кого ?
3. Колко пътн е 

град п по кой случай?
4 Коя известна личност от 

ското движение е минала през Димитровград, коя година и 
по кой случай?

3. Кой е Васил Иванов-Циле и къде се намира него-

югославското работниче- Б. Ник.

Първите свободни днивия паметник?Подвижното кино на 
Центъра за култура и 
забава в Димитровград 
тези дни тръгва по се
лата на общината с фц

паметникът на Нешково? 
освободен Димитровград от фашиз-

е. Какво представлява
7. На коя дата е 

ма н кой го освободи?
8. Как се е казвал Царибродския партизански отряд? Царибродчани 

фронта
лма „Масакър в черната 
гора" в режпя на Фер- 
нандо Балди. Филмът е 

йталиан-

сс9. Посочете поне четири по-важни места където 
сражавали бойците от Осма сръбска бригада, в чийто състав 
се намирали бойци от Димитровградско?

10. Коя годтта е основано първото основно училище 
в Димитровград?

в югославско 
ска копродукция. Пър
вите прожекции ще ста 
нат в селата Радейна, 
Пъртопопинци, 
ци, а след това в села
та на Висока и Бурела.

До края на септември 
според този план, тряб
ва да го гледат всички

-V . Г-» т:;:

Моин-
Първа Цариброд ска бригада, която бе формира

ме™. Оттук трябва да започ
нат да се придобиват всички 
знания, които утре трябва у? 
челика да разширява в изуча 
вале на природата и общест
вото. Това има и свое психо
логическо и педагогическо 
значение.

Ние нямаме възможност в

са дали точен отговор.
Въпреки че тези дни се на

вършиха 25 години от освобо 
ждението на Димитровград от 
фашизма и това е бил добър 
повод да се каже нещо пове
че на учениците за антифаши 
ското движение в техния ро-

на н-а Ю септември в току щб освободения ^Димитров
град трябваше да ее лодготови за Д8 дни. За това. крздС . 
ко време тя трябваше да бъде готова да вземе уша-. 
стие в предстоящите сражения.

Тази подготовка се извършваше в твърде сложни
:села.

Както пи казаха в Це 
нтъра на културата И 
забава, в някои села, 
където културните домо 
ве са заети с жито, ня
ма да има прожекции 
(Смиловци и Одоровци) 
В Мазгош и Пъртопо
пинци обаче хората от 
Центъра срещат труд
ности в работата, тъй 
като в училищата не се 
позволява прожектира
не на филма, а селата 
нямат подходящи за це 
лта помещения.

политически условия.
На 28 септелгври 1944 година бригадата замина на

фронта.една статия да дадем изчерпа 
телен отговор на всичко оно- ден край, все пак учениците 
ва, което показа тази анкета*
Истина е обаче, че учениците 
не познават достатъчно мина 
лото на своя град. Както се 
вижда, въпросите са съвсем ка са дали отрицателен отго- 
обикновеяи. От тях трябва

Това беше първата военна част, чиито войници и 
командири бяха от Димитровградско. Беше добре въоне знаят на коя дата е осво

боден Димитровград(!). От 60
анкетирани ученика 34 учени

вор.да се изхожда при разглежда 
не на много въпроси из наше 
то минало. Анкетата показа.

Особено тревожно положе
нието е в У12 клас. Там от 30 
ученика 27 ученика не знаят 
на коя дата е оовободен гра
да от фашистко робство.

Най-пълни отговори са да
дени на следните въпроси. У- 
чешгците повече знаят за ста 
рото-име на 
(100%), колко пъти е 
вал другаря Тито през Дими
тровград (да — 43, не — 17), 
кой е. Васил Иванов-Циле (да 
— 45, не — 15), и коя година е 
основано основното училище' 
Чествуването на 100-годишнина 
тата на училището сигурно е 
оказало влияние.

Трябва да кажем, че отгово 
рите в УП2 са много по-доб
ри. Докато в УП2 има 132 по
ложителни отговора, в У12 
клас само 77 положителни от 
говора.

В заключение иокаме да се 
послужим с мнението изказа
но в методическия наръчник 
за Обучението за природата 
и обществото в основното у- 
чилище от Стефаяович и Джу

че много ученици дори не зна 
ят откъде идва името на гра-

У12
Б.

Димитровград. Вда

Есенна гимнастика Димитровград 
мина-

: ч

На снимката: Свързочното отделение на бригадата 
ма 31 декември 1944 година при Нови пазар.

ръжена, а въодушевлението на висота. Хората знаеха, 
че им предстои тежка и кървава борба, 
миг не се почувствува колебание.

Различни шовинистически елементи, които не оби 
да видят Димитровградско свободно, правеха опи 

ти да разбият бригадата, но

но нито за

чаха
не успяха.

От Пирот, Бабупшица и Влаоотинци, където бри
гадата получи първите бойни къроцения, 
жи бойния см път на запад.

След освобождението на Ниш 
Оама сръбска бригада.

В неделя, на 28 септември 
дини от деня когато Първата цар иб род ска бригада 
замина на фронта. Достоен юбилей 
ва история.

тя продъл-

се приобщи към

се навършаоват 25 го-

в нашата най-но-
1

Б. Н.[Карикатура: М. Андреевич)
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г —\ НАУКА И ПРИРОДА КОЙ ИСКА РАБОТА\Полезни
съвети В момента на Бюрото за за 

емане на работна ръка чакат 
работа 280 души. Положение
то преди години беше по-трс- 
вожно. Най-много до 1.000 ду 
ши са чакали за работа. Та
кова беше състоянието през 
1953 и 1954 година. По мне- 
пие на шефа на Бюрото Ва
сил Бойчев сега положението 
е добро и Бюрото се старае 
чрез предприятията да наме
ри работа за всички зачисле
ни. Дори то финансира в ня
кои предприятия разширява
не на мощностите, за да мо
гат да постъпят нови работни 
ци, какъвто е случая със „Сво 
бода". Все повече се обръща 
внимание и за доквалифици-г 
райе на незаетите.

Хората, които чакат работа 
са с най-различни квалифика 
ции. Тук има трактористи, 
миньори, шивачи, инженери, 
техпици, агрономи, учители 
Тяхното образование 
се движи: от неграмотни 

— до хора с диплома. Най- 
много са полуграмотни (113), 
след това с осмогодишпо учи
лище (73), след това с гимна
зия итп. Най-много са без 
стаж (133). Значи хора, които 
за пръв път искат работа. И- 
ма обаче и хора с трудов 
стаж от една, две и три го
дини. Петима души имат до
ри стаж от 20—30 години, 14 
души до 20 години, 17 души 
до 10 години, 24 души до пет 
години и 35 души до една го- 
Д1ша труДов стаж.

Както заявиха в Бюрото, за 
някои хора според тяхната 
квалификация, не може да се 
разреши въпроса със заемане 
то на работата по простата 
причина, че в Димитровград 
засега няма подходяща рабо-

Б. Н.

МОРСКИЯТ ЗМЕЙ В ПРИКАЗКИТЕТестото ще се надиг
не равномерно, 
него се набодат някол
ко тръбички макарони.

ако Ъ ;

една шпипгпамп !!аТй година г. семейство Ла Серрек откри- озавър, който, живее на голе- 
китоловнатаРбачя °Т гОРДа На ло в плитничините на един ма ми дълбочини... Англичанщ 
Росия" съобттти и "О0’ветркая лък архипелаг край брега на нът Ричард Кариигтон счита, 
на индийския сектоо АастР*™* 24-метров змей, ра че Морският змей е някакъв

1 на нен вероятно от корабен .винт, неизвестен още архаичен вид
животно1 плморско Храбрите французи Дори ус- кит. Според крупния холанд
ски «м- оДОоно на исполин пели да направят няколко по ски зоолог Удеманс, който в 

„ “а„ Л1?5.а:вали го„ с дводни снимки на чудовище- края на XIX век направил фу 
от хеликоптер, които то, но когато то се насочило вдаментално изследване за

към с разтворена уста, побър Морския змей, този гигант е 
зали към брега.

Доказателствата за същсс- 
пра- тву.ването на Морския

са много. Докато Тор Хайср- сега характеристики не 
дал и неговите спътници сс 
движеха тихо със овоя „Кон- 
Тики", неведнъж 
край себе си неясни очерта
ния на огромни загадъчни съ на биологическите науки каз- 
щества, понякога оветещи в па:

*
Дрехи от вълнен плат 

или фланели ще изгле
ждат красиви след 
шгране, ако във водата 
за изплакване добавите 
малко
лъжица на 10 л вода).

из-

глицерин (една слязъл до 30 метра над оке
ана. „Змеят" лежал спокойно 
над водата, бил дълъг около 
15 метра, светлокафяв, 
вел конвулсивни движения. И 
не бил единствен ...

Новината е остаряла по вре 
ме, но сеизационността на не 
йното съдържание ' привлича 
непрестанно 
любопитните и любознателни
те, а и на учените. Както се 
казва, тук „има нещо". Има 
нещо, но какво?

Впрочем Морският змей сц 
има история, която ни разказ 
в а Е. Яненко в последния 
брой на сп. „Техника молоде 
жи". Тя не започва с „има
ло едно време“, а с опреде
лена година

млекюсгитаощо, нещо като ог 
ромеи тюлен с „лебедова 

змей шия“. Но известните ни до
биха

ни попречили да си го пред
ставим и като гигантски гу- 

виждаха щер ...
и. АХИМУШКИН, кандидат

♦

Чанта от изкуствена 
кожа се измива с топла 
вода и сапун. Трябва 
да се помни обаче, че 
лепилото, което се изпо 
лзва при приготвянето 
на тези чанти, е много 
чувствително към вода
та, затова е необходи
мо след измиване чан
тата да се изтрива с къ 

. рпа до сухо.

вниманието на

Възможно е (но не задължиполутъм ината.
След като бяха уловени пя- тслио) Морският змей да не 

колко целикапта, считани за с мит. На мен обаче ми се 
изчезнали преди милиони го: струва, че с невъзможно той 
дини, след като дори на су- да е млеко питаещо. Невъзмо 
шата бяха открити неизвестни жмо, защото млекопитаещито 
животни с големи - размери, са твърде привързани към по 
не може да се говори с увере върхмостта на водата поради 
ност, че едни или други жи- природните си качества. Пери 
.вотни не съществуват, оообе едичеоки и твърде чество те 

шведокият архиепископ Олаф по в океана, където изследва би трябвало да изплуват, за 
Магнус направил първото „на пето е оообено трудно, 
учно" описание на звяра. На
истина той сам не го бил вид Змеят съществува, 
ял, но повярвал на хората, ко ц.пи какъв може да бъде той? 
ито разказвали как Змеят из
лязъл на сушата и гълтал це- кост“ има много 
ли бикове. В XVIII век за Мор ти. Преди 
ския змей писал норвежецът 
Понтопидан. Той записвал 
точно всичко, което научавал, 
но не всякога успявал да про

1600, когато
*

да дишат ...
Гигантският Морски змейАко не ви се удаде да 

отворите стъклен бур
кан с консерва, подръж 
те го няколко минути в 
топла вода (водата пок
рива капака). След това 
ще го отворите без осо
бен труд.

Много учени допускат, че 
Но кой според описанията и външно 

е уникателен. Ако е кит, то 
За неговата „вакантна длъж той ще е твърде древен, кой- 

претенден- ю рязко се различава от изве 
всичко познатите стните китове.

Предполагам, че ако Мор-змиина зоологията морски 
— те живеят в тропическите ският змей съществува, то по- 

скоро това ще е преживяла 
своята епоха рептилия, която

страни, прекрасно плават, мо
же дълго време да стоят под

техните размери живее много на дълбоко под
вери тези сведения ... 

Обикновено
та.* : съобщенията 

за Змея юе появявали през ля
водата, но

.водата и много рядко излиза 
метра, на повърхността. Обмяната на 

веществата у рептилията не 
с така интензивна, както у 
млекопитаещите и кислород 
й е нужен по-малко. Освен то 
ва у нея може да се е развил

съвсем не са така големи —Петна на цветни обу
вки се изчистват със 

' оок от кромид лук.
Отроъвил се с 

прах за бълхи
тото.

И ето че в 1905 г. двама 
зоолозите Е.

Никол

ако достигнат ■ четири 
считат ги за гиганти.

Малко по-добри са шансове
специалисти 
Мид-Улдо и Майкъл 
видели Змея край бреговете 
на Бразилия. И дори го нари
сували. Такъв факт вече не
бил за пренебрегване, В една тра. Чудесни плувци, гюняко- 
лревъзходна монография бел тс навлизат далеч навътре механизъм за използуване на 
гийският зоолог доктор Бер- 
нар Ейвелманс разпределил 
всички известни дотогава фак 
ти в девет групи и като ана
лизирал всяка от тях, 
тал да състави външния об
раз на загадъчното същество 
и да определи районите, къде 
то живее. Да се усъмниш 
приведените от него факти е змиорка или 
невъзможно. Описани са не са френския професор Жиар — далсгшо бъдеще окончател- 
мо наблюдения от борда на 
кораб, но и случаи на непо
средствено стълкновение с жи 
вотните. Така през 1947 г. гръ 
цкият параход „Санта Клара 
налетял на Морския змей и 

го наранил, а през 1964

те на африканските и азиат
ските питони, дълги 8—10 ме

* Преди някой ден в с. Дол
но Тлъмино, Босилеградско, 
се отровил с „Етиол“ Спиро 
Анталасов, 50-годишен земеде 
лец. Неговите най-близки съ7 
седи го намерили в стаята му, 
когато вече било късно. Той 
умрял при голями мъки, тъй 
като отровата го не убила вед

Петна од химически 
молив върху бяла тъ
кан можете да отстрани 
те с кърпа, натопена в. 
ракия.

кислорода от водата (слизе- 
ако нс ста уста), както у малките

в морето. Размерите им поз- 
голяват да нагълтат 
бик, те поне теле. Още един 

се опи- кадшшат е лентъчната бира, 
достигаща 7, а възможно 
до 20 метра ... Може да се 

в приеме, чс Змеят с гигантска

морски змии.
Нека юе надяваме, че при 

ц съвременните мощни средст
ва за морски изследвания, лов 
и документация биологическа 
та наука ще ни поднесе в не

* нага.
Мотивът за това самоубий

ство не е известен. Предпола
га се, че се касае за душевно 
разстройство, понеже с жена 
си и другите по-близки спиро 
не бил в добри отношения, а 
починали са му и три деца.

В. в.

Ако върху плат пад
не капка мазнина, а" 
под ръка нямате никак 
во средство за изчиства 
не, посипете петното 
със сол и я втрийте 
него. Солта сменете ня
колко пъти, докато пет 
ното изчезне.

по мнение на

пия отговор на загадката „Моне е изключено той да пред-
рокият змей“.ставлява мозазавър или ихтив

щ. ш

дориV.

Интересни новини
И защо не? Главната състав
ка на вестникарската хартия 

Гумени пътни знаци ще бъ е целулозата, която трсвопас-
места иите преработват в своята хра

ГУМЕНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ
___ ЯкМК;

-1»

шатя
Шгдат въведени на много 

във Великобритания. След ка ноомилателна система, 
то бъде прегазен, 
знак веднага пак се изправя.

Така е — от любов към шо 
фьорите...

1
Ар*пътният

СНЕГОМОБИЛИ

Една нова дума започва да 
в нашия технически ревлиза

чник. Появиха сс усъвърше^ 
Разбира се... само за кра- ствуваии модели на сногомо- 

вите! Учени от Понсилваяокиц били — това са шейни с мо- 
университет в САЩ твърдят, тоциклетни двигатели. Те се 
чс кравите е добре да бъдат; движат посредством гумена 
хранене с вестници. Кърмата гъсенична лента, която засял 
се приготвя от ситно иадробс ва шейната и след това я оста 
ни вестници, смесени с подхо ва да се плъзга по инерция.

по При намаляване на скоростта
включва,

ВЕСТНИЦИ КАТО ХРАНА I: V •»
■Г

шшш ■ АС».||

щдящи други съставки —
вкуса на кравите. Опитът, из- лентата отново се 
вършен в продължение на 36 Снегомобилите могат да

скорост до 80 км/час.
раз-

дай, показал, че телетата, хра виват 
пени с вестници, наддавали по
вече в теглото си и боледува- тор с 18 кс, тежината 
ли по-малко от телетата, хра- кг, а на час горят 5—6 литра

мо- [VДвигателят е двутактов
170

Босилвградена комуна са и лошо състояние. То са сериозна пречка
развитието й.

вПътищата в
нени по обикновения начин, бензин.
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"\наЛюбен Арсов, директор
Според мене, ПАКБосилеград гимназията: 

когато се инсистира за полз
ващото на едно кбнституцион 
но право, каквото е езика, съв 
сем естествено е, че за това 
трябва да се осигури база и 
други условия. Обаче ние за 
сега такива нямаме, макар че 

гимназията виждат

ЗАЩО НЕ СЕ ПРИЛАГА ЕДНО 

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
ОТЛАГАНЕ...

Миналата година Це
нтъра за култура и за
бава в Димитровград бе 
поставен 
ство. След изтичане ман 
дата на принудителния 
директор 
конкурс за 
лов.

всички в 
значението на въпроса. Все до 

не създадат условия
под опекун-

като сс
_обучението не може да ста
ва на български език. бе разписан 

прием на
организации в комуната. 

Не изостанаха разговорите и 
между учениците и родители 
те им. Всички тогава бяха съг 
ласни обучението да сс провс 
да на сърбохърватски 
След направените консултации 
с републиканските политичес
ки и просветни оргаиизаци та 
ка стана. А така с вече шест

китъчно познаване на. езика иИзхождайки от становища
та на СЮК по националния липса на техническа оборуде-

по:ст.
Симеон Захариев, секретар

: и в оби->На мнение съм че
език. Ио пие не го то- 

трябва най-
въпрос остава неясно: защо в 
Босилеградска община се пре 
небрятша едно конституцион- на ОК на СКС: — Партийни- 
нс право — 
живот да ое
кия език. Не казваме това лзвансто на майчиния 
случайно, защото и нуждите Считам, че с ио-малки трудно 
в отделни области за това са сти това може още 
големи, а друго всички пред- да се проведе в администраци 
ставнтелм нашите политичес- ята. Но това не значи, че ня- 
ки организации на Република ма възможност за такова нс- 
Сърбил при идване 'в Босиле- що и в гимназията, 
град са правили сериозни за
бележки по тоя въпрос, защо тайните редове в комуната то 
то СРС обезпечава материал- па да се осъществи, 
ни и финансови средства за

чиния След продължително 
отлагане на този

на 18 септември т, 
заседание

кновения говор 
много да сс употребява май
на правим. Общината има ши 
роки възможности първа да 
вподс дауезичност, защото за 

получава и средства ог

вън-
СЗИК:в обществения те организации са констати 

ползва майчи-. рали, че е неонравдаемо непо
език.

рос,
г. се състоя 
на комисията. На заседа 
нието на комисията се 
констатира, че рззписа- 

конкурс е невали-
целта 
републиката.веднага

години.
От миналата година отново 

започнахме разговори за пре 
минаване към обучението на 
български език. Обаче още 

съзряхме безброй ,

чия
ден, защото е разписан 
въз основа на 
на Центъра, който 
още не е приет от стра 

на Общинската скуп-

*
статута

всеТези разговори показаха, че 
твърде сериозен и като такъв 
въпроса за който говорим е 
изисква
иа компетентните. Всички 
съгласни за въвеждането 
български език, обаче да сс 
създадат условия. Впрочем, та 
нива нс могат да се създадат 
на веднъж. Ето защо остава 
да се направят първите крач,- 
ки, в това направление.

Ние ще настоявам и в пар-
л едната
трудности ,които не сме в със 
тоянис наведнъж да решим. 
На първо място това са учеб 
ницитс .наръчниците и други 
те необходими помагала. В мо 
мента за гимназия няма нито 
един учебник по
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пълна ангажираност щнна.

Затова бе дадено пре? 
дложение статута на Це 
1пъра за култура и за
бава да се даде на раз
глеждане. На последно
то заседание Общинска^ 
та скупщина прие Ста
тута на Центъра за кул 
тура и забава. Сега се 
очаква да се 
нов конкурс.

Стоян Станков, гимназиален 
учител и съюзен представи? 
тел: — Тоя въпрос в гимла-

сатози цел.
Защо е това така потърсих 

мс отговор от най-компетент 
ните.

па
зията има своя предистория. 
До 1960 година обучението се 
провеждаше български е-

българскиВладимир Стоичков, предсс 
дател на общинската окупщи-

— На сесиите обсъжда- зик. Обаче с откриването 
хм е тоя въпрос, обаче взети- икономическо училище бешр 
те решения и препоръка не сс 
провеждат. На мнение съм, 
че с един конкретен акт в, 
конституцията на общината 
и с определяне на срок, тря- ясни: недостигаха учебници, 
бва да се мине към двуезич- 
ност при всички. От това не 
що не могат да бъдат осво
бодени стопанските и другц те организации в комуната да 
трудови организации. атюербират кадрите.

Засега само службата на об 
щественото счетоводство в 
своята администрация ползва 
български език. Няма оправ
дание за другите, макар че в 
момента се касае за недоста- сшите обндсствено-политичес-

език.
Другът е въпрос с. кадрите, с 

които разполагаме сега. Тс са 
завършили всиши учебни за
ведения в Белград или Скопие 
и като такива не са в състоя
ние да дадат очакваните ре
зултати в обучение на българ 
кси език. Най-сетне въпрос е 
по-нататъшното успешно шко 
луване на учениците, завър
шили гимназия при такива об 
стоятелства. Сигурно е, че 
тоя случай предимство в зна
ния ще имат други ученици. 
Това нещо може да донесе и 
трудности при даването на 
приемни изпити на факулте
тите и полувисшите училища.

Всичко това значи, че мо
менталното преминаване към 
обучението на български е- 
змк, и то без необходима пре 
дварителна подготовка, ще до 
несе редица трудности. Това 
нещо констатираха и учили
щните органи в гимназията. 
Те са съгласни, когато се съз 
мине към сукцесивно при за- 
дадат условия, веднага да сс 
веждането на български език 
в обучението.

Тази година установихме 
контакти с гомназията от Ди 
митровпрад с цел да изнаме
рим най-изгодно съвместно 
решение по тоя въпрос.

нана:

невъзможно обучението и за Опитът на общественото 
счетоводство показва че не 
е толкова трудно както изгле 
жда на първ поглед.

разпишенапред да е на български. При 
чините за това бяха съвсем

Б.
Укадри, и най-важното — беше В .В. ч.невъзможността на стопански

в
При повторното откриване 

на гимназията по въпроса за
езика се водеха дълги разго
вори на равнището на най-ви

А ф о р изми
* Даде такъв атестат на ис 

тината, че с него никъде не 
я приеха.

Ролята беше няма, но 
суфльорът употреби за пея 
много думи.

* Той се опитваше да ос- 
троумничи на увсяка цена. Да
же на по-ниска от своята соб

В. X.

* Най-много не обичаме хо 
рата, които се различават от 
нас, но не толкова че това да 
ни разсмива.
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ДИМИТРОВГРАДСКИ БОЛНИК
— Блазе си, на бан-Ставри!... намерили му вода в

стомаха.ствена.

Последвах съвета й. Щом колата потегли в 
регена, целта на нашата разходка, аз започнах 
да набпюдвам - другарите с иособено внимание, 
както ентомолог, който иска да научи всичко зя 
поведението на насекомите. Още с потеглянето 
направих първото си откритие. Двете момичета 
общуваха: те приказваха, смееха се, шегуваха 
се, както е редно в неделя, за да се забрави тру 
довата седмица, но те не си казваха нищо лич
но, нищо което ги засяга пряко и дълбоко. Не, 
те си разменяха например сведения за всякакви 
теми:
спорт, наука, кино, мода, политика, накратко, за 
каквото и да е. Изреченията, които изричаха 
с известен патос, за учудване, се характеризираха 
с това, че не допринасяха нищо ново и че бяха 
чути, повтаряни до втърсване, стотици пъти. Ос 
пей това, никой никого не слушаше. Докато един 
говореше, другият го очакваше да свърши, за да 
подхвърли :

— По-автострадата са нужни само пет часа, 
за да се отиде от Рим до Милано.

— Само четири, ако колата е мощна.
— Аз минах пътя Рим—Флоренция за два

АЛБЕРТО
МОРАВИЯ

всички пазачи — нямам правото да го използвам 
и че дългът ми се състои само ■ това да го за
пазя невредимо до смъртта си.

Чувството, че съм само един пазител 
моята жизнена енергия, ме унижава и потиска. 
И така оня ден подтикнат от съвсем от зако
нната нужда да говоря за себе си, ми хрумна 
идеята да доведа Анабела, една възхитителна 
машинописка от канцеларията. Разбира се, 
ншцо не казах за айсбергите, цещерите и чер
ната машина, не бих посмял.

Доверих само своята стеснителност и само-

на

ОБЩУВАНЕ аз

ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ ме преследват някои 
картини, които ме измъчват. Тези картини са 
или айсберг, огромен блок, койгго плува по мо
рето и чийто колосален кил от зеленикав лед 
остава невидим, или тесен отвор, наполовина 
скрит от къпини, заграден от всякакъв вид не
ща, които се намират при входа на една пеще
ра, или комплекс сталагмити, езера, подземни 
реки, зали, безкрайни коридори, секретни про
ходи, или още малка къща с един единствен 
прозорец и едпа единствена врата, през която 
се влиза в огромно подземие, където е затворена 
необикновена, черна, блестяща машина, която 
удря, която вибрира.

Тези картини са многобройни, но те всич
ките се раждат от една и съща идея и доказват 
едно и също нещо: незначителността, слабостта 
простотата на това, което е видимо, и значител- 
ността, величието и сложността на това, което 
ние не виждаме. С две думи, видимото, това съм 
аз, скромен чиновник в една от многото банки 
на нашия град. Невидимото, това съм пак аз, 
моята физическа и жизнена сила, която осъз
нах едновременно точно и ненужно. За неща
стие, взаимоотномешията между тези две „аз" 
са неравни и по-силното не дава никакъв подтик 
на по-слабото; до такава степен, че даже .сти
гам до положението, да си казвам, че невидима
та ча)сг от това „аз" не ми принадлежи в дей
ствителност, че съм само пазачът и че — като

та.
*

Бела ме погледна с големите си, леко кри
вогледи очи, без да говори, продължавайки да 
дъвче американската си дъвка, след това ми ка
за с тон, който не позволява възражение:

— Знаеш ли в какво се състои твоята дра
ма, Джироламо? Аз ще ти кажа. Ти не умееш 
да общуваш с другите. »

— Какво искаш да кажеш с това?
— Аз съм те наблюдавала когато сме всич

ки заедно: ти не говориш, ти не участвуваш, ти 
не се намесва ш никога, ти стоиш безучастен. 
Ти не обущаваш, казвам ти го.

— Това е, защото, без съмнение, нямам ка
кво да кажа.

— Ммного важно! Общуването не изисква 
да имаш нещо да кажеш.

— А тогава какво?
— Общуване значи ... общуване.

— Е, добре!... Но тогава, според тебе, как 
во се прави, за да се общува?

С полузатворени клепачи тя дъвчеше все 
по-усилеяо, разсъждавайки:

— Аз не мога да ти го обясня: това е нещо, 
което се прави, без да му се обръща внимание, 
както се диша, както се ходи. Ето, имам една 
идея... отивме с Лучияно, Джупияно и Кара на 
плажа... ти ще ни гледаш и ще правиш това, 
което правим и ние.

!

часа.
— С малка кола трябва да се намалява от- 

време—навреме.
-т— Единствената опасност на автострадата е 

нахакването при внезапно спиране.
— И скуката.
— Да особено нощем.

Опасността през деня е отражението.
И така нататък. И така 
Погледах крадешком

нататък.
часовника си и уста

нових, че за автострадата те разговаряха поло
вин час, разглеждайки въпроса от всички стра
ни, разменяйки си цялата възможна информа
ция и вършеха това със страст и удоволствие, 
което можеше да накара човек да вярва, че тс 
се сдобиват, бог знае откъде, с откритие от ог
ромно значение. Наблюдавах- също техните за
червени, горящи лица, техните влажни от въз-

I
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През октомври-библиотека в Звонци
Както ни уведомиха в На

родния университет в Бабуш 
ница през откомври, тази 
година. Народният универсн7 
тст ще открие още три рай7 
опни библиотеки в комуната 
— в Звонци, Стрслце и Лубе- 
раджа. Отначало в тях ще ра 
ботят лица със съкратено ра 
ботко време, които

мазила през идната към 500 книги на сърбохър- 
Р‘ тРяо,ва Да си потърс ватски език които понастоя-

р та на друго място. щем се ползват от читателите 
т,,?>®М™Н'0 бяхмс севс, чрез училищната библиотека, 
кпиияи^тг.6 акцията около от-, а тези дни е Звонци трябва 

На рай<33гна библи- Да приетото е още една прат 
п ®*а в 3вонци най-трудно се ка от около 550 книги на бъл 
провежда, с оглед на това, чо 
все още не може да се наме
ри лице, а същевремсно и по 
мещения. Според предишния 
замисъл библиотеката трябва 
да се открие в отделни поме- 
ен.ия при местната 
рия, но вое още не е точно 
определено къде.

гароки език-.
Народният университет, 

що така, вече е наръчил и шг 
вентар в столарокото предпри 
ятие „Циле"

съ-ще плаща 
Народният университет. Засе
га акцията се свежда до коц 
тактиране Димитро-8- 

гард, чиято стойност ще въз
лезе на около 50 хиляди ди
нара.

между Народния 
университет и училищата за 
избиране на подходящи 
тъй като .в училищата дейст 
вително ' има много неквали
фициран!^ и според 
година, всички неквалифици-,

канцела-лица.

Нуждата'от библиотека В' 
Останалото върви иормал- Звонци напоследък е твърде 

но.^ Още миналата година на голяма, понеже Звонци е цен 
библиотеката са изпратени тър на няколко села, настане

ни с граждани от българска- 
та народност. Затуй предпри
етата акция по откриването 
на библиотеката идва, така да 
сс каже, в „последен" час. 
Още повече, че една районна 
библиотека с читалище може 
и трябва да стане кътче за 
културно развлечение и на 
младежите, които засега сво, 
бодните си часове прекарват 
в кръчмите.

закона.

г

На майка ми
Аз преди години оставих 
жена с чудно весело лице, 
с дълги плитки, 
с топли очи,
с безмерно любещо сърце — 
жената дето пееше прекрасни песни 
беше майка ми.

в един дом

М. САРЯН ГРОЗДОБЕР
ст. н. _

До края на годината
Аз в един далечен град 
всеки ден получавах писма.
Те почваха: мила дъще... 
и по-нататък пишеше 
една ръка невеща 
за селото, за есента, 
за зимните преспи, 
за гаснещия огън у дома 
и питаше дали ми е топло, 
не съм ли гладна и сама — 
Тия писма дето ме навестяваха 
пишеше майки ми.

Препредавател на „Асеново кале“
До края на годината граж

даните от Звомски район, как 
то и на някои селища от ди
митровградска община, 
то считат в общинската скуп 
щина в Бабушница, ще мо
гат да гледат телевизионната 
програма. Досегашният прием 
на телевизията е твърде слаб, 
така че преди известно време 
бе решено да се построи пре
предавател на „Асеново кале“.

Акции по построяването о- 
баче не се предприемаха гла
вно зарад липса на материал
ни средства. Тъй като 
дни са обезпечени към з ми
лиона стари динара, акциите 
могат да зопачпат. Всъщност, 
понастоящем се налага неза-

бавно да се започнат акции 
за построяването на пътя до 
„Асеново кале“, както и за из 
граждансто на делокопровод.. 
Останалото е решено — изго
твен е проект, определена ло- 
кация, обезпечена помощ на 
специалисти.

Понеже засега единствено 
акции се предприемат от стра 
на на общинската скупщина, 
нужно е около построяването 
на препредавателя да се анга 
жират и другите, особено ме
стното население, което тряб
ва да подготви землищните 
работи.

Безопорно трите милиона 
стари динара, които с осигу

рила общинската скупщина в 
Бабушница няма да стигнат, 
понеже само за построяването 
на трафопостта ще трябва 
към седем милиона стари ди
нара.

На завидно равнище е и у- 
частието на радио-телевизия 
Белград, която е осигурила 
всички уреди, нужни за прие
мането и предаването на про
грамата, чиято стойност въз
лиза на над 13 милиона ста
ри динара.

Все пак, най-вероятно е, че 
селищата в Звонско ще могат 
да гледат телевизия през ид
ната година.

как-

Един ден след много време 
аз се завърнах у дома.
На къщния праг съвсем сама, 
подпряла глава на бастун 
седеше една жена 
с бели разпуснати коси.
Тя ми подаде трепереща ръка 
и със сухи устно промълви едно име... 
Разбрах и ме заболя — това беше майка ми. тези

Нада ДИМИТРОВА

У Ст. Н.

което зная за себе си, искам да ти говоря за 
себе си и преди всичко трябва да ти кажа, че 
отвътре аз съм айсберг, подземна пещера, ми
стериозна машина, и че най-добрата част от ме
не е невидима, и че видимата е без значение. 
Бела, бих искал да ме познаваш, да познаваш 
моята скрита част, която ако ме обикнеш, р- 
би се показала, би могла да се излви...

зелено, синята линия на морето на хоризонта. 
Бела и Кара веднага се наблъскаха в една от 
тези кабинни, за да сс преоблекат. Аз ги чаках 
навън и
делия, които си резмеияха относно банските ко
СТГОМИ:

буда очи. Как да ие сметна това за невероятно. 
Да изпаднеш в такова състояние, защото си съо 
бщил няколко общи положения за едно шосе и 
неговата 
вляза в играта.

— Най-напред ще ви кажа как бяхме наста
нени в колата. Отпред шофьорът, Джулияпо и 
Бела, отзад Лучияно, Кара и аз. Започнах, об 
ръщайки се към Кара. (Тя е дребно сложено 
миче, което също като Бела, е машинописка). 
Забелязах, че пуши, и й казах:

— Аз пуша пи повече, ни по-малко от два
десет цигари на ден.

На секундата тя се възползва от случая:
— Аз никога ие пуша повече от десет.
— Да, но ориенталският тютюн е по-лек.
— Американските цигари са много силни.
— Френският тютюн с тъмен, английският 

^ светъл.
— Казват, че цигарите предизвикат рг\ка.
— Но филтерът отстранява опасността.
— Имам приятел, койпго пуши шестсдесет 

цигари на дея.
— Това е нищо. Моят баща пупш осемде-

чувах, без да искам, „полезните" свс-Тогава реших на свой ред дароля.

— Костюмите от две части са удобни.
— Тази година се носят цели костюми:
— Ханшовете изпъкват повече н бикини.
— Да, но целият костюм изтънява фигура-

— А „топлеса"? Какви гърди трябва да н- 
маш, за да си позволиш такъв костюм?

— Вън всеки случай, „толлссът" е забранен 
на плажа.

Нова възможност за меис да сс образовам, 
научавайки как тези млади момичета общуват.

Бела излезе от кабината. Правейки се, че 
не ме вижда, забърза към водата. Лучиапо, Дису 
лиапо и аз влязохме и кабината и докато сменя
вахме дрехите, моите приятели започнаха да си 
съобщават всички възможни споделил за часо
вниците, за леководолазните или обикновените, 
от злато или от стомана... Аз излязох пръв и 
се затичах, за да настигна Бела. Тя сс движеше 
лениво, влачейки краката си в малките вълнич
ки, които идваха да умрат върху пясъка.

За да я принуди да се обърне към мене, 
грабнах малко брутално ръката й.

— Какво ти е. Бела?
Тя се освободи, мятайки ми хладен поглед, 

което не ми пречеше да продължа:
— Какво ти направих. Бела? Нали ти мс по

съветва да общувам с другите. Аз го направих, 
ги видя...

— Да, видях, не се бой, видях.
Остави ме, да ти рбяенл. Бела... може би 

Кара си е помислила ... по аз, уверявам, те, чо 
имал никакво общуване с нея. Обичам 

те, Бела, и с тебе искам да общувам, само с 
тебе. Ио нс както нравят другите — приказват, 
за да но кажат нищо. Искам да кажа всичко,

*
Когато спрях да говоря, целият плувнах в 

пот. Никога ис съм бил така искрен, никога нс 
бях разкривал толкова от себе си. Изпълнен с 
надежда, гледах Бела.

Тя ме. наблюдаваше критичпо, като 
преценяваше какво представлявал!. Направи пре 
зрителна гримаса и изтърси:

— Но аз ...
— Не те разбирал! и нямам желание да те 

разбера, Джироламо. Досега не те бях виждала 
да общуваш с някого и още по-малко да общу
ваш с Л1еие. Днеска в колата ти го направи с 
Кара, нс можеш да отречеш, нали? Тогава иди 
при Кара, хайде, веднага.

Но, Бела ...
Иди при Кара и ме остави па мира.
Точно в този миг гръмотешгчеп шум експло 

днра над нас... Един военен самолет, прехвър
ляйки звуковата бариера, ми донесе вдъхнове
нието. Всред оглушителния грхоот па самолетни 
те мотори аз изревах:

— Това е свръхзвуков салюлст!
- * ------

Когато сс приближих към пея, за да взема 
рт*ката й, тя ми позволи, пе я дръпна и даже 
ми хвърли развълнуван поглед, казвайки с лес
ка® глас:

I та.

чели

сет.
И така нататък.
Ние даже отидохме и по-далече. Задълбо

чихме въпроса, разговорайки относно качества
та па тютюна за лула, за пура, Когато ние наи
стина вссгранио обхванахме темата „тютюн , 
почувтевувах, че общуването е установено, ; или 
поне между Кара и мене. Нейните очи гледаха 
нежно, тя се облягаше с цялото си тяло върху 
мене, нейната ръка държеше моята.

Бела се обърна и със страшю раздразпси 
вид подхвърли: „

— Иай-добрите цигари са „трансатлантик .
Нейният поглед и гласът й ни уплашиха: в 

тях имаше нещо толкова злобно, чс Кара и аз 
се отдърпнахме едновременно един од друг.

*
Ето в регена. Един ред кабинни, боядисани

I

— Искаш ли да сс изкъпем? , ‘
— Разбира со, хайде да се изкъпем.
И ръка за ръка със сплетели пръсти ино 

навлязохме във вълпитс.

не съм

/
.
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криза. От една ниска полица 
Лично Елин Пелин слиза ...

Елин Пелин: Имате ли „Зе- 
мн"?

Макари: (Намесва се има- 
нис на село, ала много

НЕЩАСТЕН ЧОВЕКВМЕСТО ХУМОРСКА
мс иМАЛКА СЦЕНКА бягат от нея.

Гласът на стопанските орга 
Много идват при

5окато^РУГНите още пГшестгодишната възраст получа- 
той получаваше дребна шарка.

До като други имаха едгна кола в сервиза, а друга в га
ража, той нямаше дори и тротинег.

Докато други купуваха щастие в големи 
им, той продаваше своето нещастие.

Докато ...
Настила беше нещастен.
Пътищата, по които тръгваше в 

тваряха зарад нерсптабшшост. г_пата
Вла.озсте, е които сядаше, никога не тръгваха от гарата,

ЗГШЦОТО НИ/КОПЯ НЯ1Мс1 Хс1 КОЛСЛ^ГЙ. пГк
Животът, който той живееше в културните кръгове се 

наричаше кучешки живот.
Затоза един ден извика своя малък добър син и му даде 

няколко съвети:
_ Щом като другите затварят очи, ти ги отвори и пра

ви х^ктюто си мялки злодеяния, това не се ренти-

^ _ Ако работиш в голяма фабрика, работи колкото се
може по-малко, гювече ще ти заплатят.

_ На всички вярвай, и всички измамзаи.
_ Не вярвай на мъдростта, че лъжата има къси крака,

ако беше така, всички вече щяхме да ходим на

низации:
мен. ваха награди.

Кафето: И за мен веднага 
се хващат.

Макари: Но, аз искам кни-

Как-

В КОЯТО СЕ ДАВА ИЗВЕСТНА ОЦЕНКА, 
КОЯТО НА МОМЕНТИ ПРЕДИЗВИКВА СМЯХ 
И ОТКРИВА ДОНЯКЪДЕ ОБЩЕСТВЕН ГРЯХ.

оветли магйзи-

га.
Библиотеката (плаче): 

во когато ми нсдостигат,
Ох библиотечке 

пък всеки дър
живота винаги се за-

Бюджетът:
скъпа, от менШефът: Отиде да си прилс- 

гне — тя е на седемдесет го 
дини.

Журналистът: Какво й пода 
рихте за 80-тия рожден ден?

Библиот екарят: Опекунство: 
какво друго!

Бюджетът (обажда се от че 
кмоджето с тъпичък гласец): 
Аз не съм виновен, моля!

Журналистът (Към бюдже
та) : Колко те харчат за кни
ги?

ДЕЙСТВУВАЩИ ЛИЦА: Кни
ги, Шеф, Кафе, Библиотекар, 
Виктор Юго, Елин Пелин, Бю 
джет. Журналист, Макари — 
читател. Директор, Стопански 
организации. Всичко става във 
едно действие 
бездействие

Макари (Влиза в библиоте
ката): Добър ден тъга! Защо 
е толкова струдно тук?

Библиотекарят: „Далеч е 
слънцето", бай-Макари. Тук 
ще грее след обед.

Макари: Имате ли „Клетни
ците"?

Виктор Юго: Да, сто ги във 
„Фабрад“ — три години с ми 
кимални лични доходи.

Журналистът (влиза без нос, 
за да не му правят забележ
ки, че всякъде пъха си носа: 
Къде е библиотеката?

па. Викайте лс-Библиотеката:
кар, стана ми горещо ...

Бюджетът: Помагай. Поло
жението ще омекне, а и 
мен може би ще лекне . ..

Макари (отчаяно): Дайте ми 
поне „АД".

Библиотекарят: В комби за 
Висок ...
Макари: „Довиждане Бурел"!
Библиотекарят: Виха те е- 

дин „Нашенец“, излез. Бай 
Макари съкрушен излиза В 
библиотеката продължава кри

на
и показва

Една книга: Нека ви каже 
директора на културно-забав
ния център.

Директорът (много ясно — 
не влиза зарад някаква

защото 
ръце.за ...

_ Ако .в живота си някога бъдеш принуден да кажеш
онова, което мислиш, гледай това да кажеш колкото се мо- 

по-тихо, това и инак никой няма да слуша.
— Зачитай само себе си.
— Никога не бъди храбрец, храбрите са мъртви.

I ' — Всяка седмица купувай по едиа златна рибка и по
дарявай на шефа за да си позлати зъбите.

— Ако имаш деца, никак не ги давай в обикновени 
запиши на тържествено събрание.

Момчило Андреевичси

жс

Карикатурен екран
ИЗ ПРОГРАМАТА 

НА РАДИО НИШ
училища, но веднага ги

Още дълго дълго говори нещастният баща, и още дъл
го щастливият син слушаше съветите, а тогава го прекъсна:

ми говориш, прави го— Драги татко, всичко което 
твоят директор.Събота, 27. 9. 1969

12.00 — Нашият джу б*хс 
14.33 — Реклами* бюро
13,30 — Предаваме иа български 

II»
19.10 — Каним вн да танцуваме

Неделя, 28. 9. 1969 
7,20 — Из нашите предприятия 
9.05 — Резервирано за Днскос

10.02 — Младежта пред микрофоиа 
10,50 — Музикални честитка
13.35 — Весели радио-вестя 
14,99 — Предаване ■> бъкг*рскк

езис

Понеделник, 29. 9 .1969
13,30 — Предаване аа българска 

език
13.00 — Музикална честитка
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избираме-нзбирайте

Вторник, 30. 9. 1969
13,30 — Предаване аа българска 

език
13.00 — Музикална честитка
11.03 — Резервирано за днес
19.10 — Избираме-азбирайТе

Сряда, 1. 10. 1969.
11,39 — Предаване аа българсна 

елка
13.00 — НАВИП за вас 
13,45 — Народни лесна
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избираме-язбирайче

Четвъртък, 2. 10. 1969
13,30 — Предаване на българска 

език
16.00 — Музикални честитка
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Интересни мелодан
19.10 — По ваш избор

Петък, 3. 10. 1969
13.36 — Предаване аа българсна

език
16,00 — Музикални честитка
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Нзбнраме-из0нрайте

Миленко Вучетич

седателя. От изненада и изум 
лееше той изгуби съзнание.Миниатюри

Близнаци
Невероятно Те са близанци. Ученици в 

един клас. Стоянчо е пълен 
отличник, а Иванчо не е. Той 
получава петици, а понякога 
дори четворки .Родителите му 
са единодушни по това, че 
ст Стоянчо ще стане нещо го 
лямо и че от Иванчо нищо 
няма да стане.

Иванчо реши, че след като 
от него нищо няма да ста
не, то няма никакъв смисъл 
да се мъчи и го удари на жи
вот.

— Лозунги ли ще трябва да 
рисувам? — попита учителят, 
когато видя, че председателят 
на селсъвета влиза в стаята

— Стоп!

му.

— Не!

— Тогава положително има 
акция по хигиенизирането и 
аз ще трябва да помогна в по 
ч.истването ?

ч* :

О

— Не. Аз не идвам във връ 
зка с никаква акция, а просто 
ей така, да ви попитам как сте 
с битовите условия, дали има 
те нужда от нещо. Взехме ре
шение в съвета да проявим 
малко внимание към учители 
те.

Стойнчо също реши, че 
след като от него ще стане 
„нещо голямо“, то няма ника 
къв смисъл да ое мъчи и съ
що го удари на живот.

И двамата не уопяха да за 
вършат гимназия.

!.
(

Учителят не успя Да чуе по 
нататък обясненията на пред— Ученици! — Електродистрибуция!
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